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 درگ نطوتم

 نفآ دا . دشدنهاوخ كدزب ملیف دنچ رد اهنت هن مک نسنیا

 ۳ یرفیو ما ب ین ادرا رک تک رش ۹ كي ینادرک داک هکلب ؛ هدرک تک رش
 ی رناتچ مارو كي ماتب اد زیگفاتربحو بیجم ملیف

 , رقل ود تشذگ رس _ هدسپمب «دن ورم منهجب اهفرشید

 شر نادنز زا ور قایق مهمدیآ رج تاج ردنمقبط و هتف رک
 رولت رام» قشاعنتشک زا سب هدمآ رب یطخ راکتیاهدهعزا یب وغب

 ۰ ۳ دنوبم وا ۳ ناشدوخ هدورفادوختاراضتفارب یراختفا و

 ۳ رام هکتساجنیا  ملیف رد البق نیسح تربور .تسا
 , دکب ماقتنا اهنآ زا هکشیا درک یزاب <نادرمدزت یرک یلعولد
 ررلت زا و دزاهنایم ی ۳ و
 تال رگیدکیب تبسن اهن | هنی و دوب هد دوخب ادیوسنارف
 تو انیرامد یزاب . درپ اهفرشیب » ملیف ین ادرک راک تهجنیمهب
 تسایوخو بلاج رایب ملیف نیا راذگ او واهدپعب ار« دن و ریممنهجب

 ۶] یو هگدهدیم ناشئو ملیفنیا ددنیح تربورو دندرک
 امادواد یناثخردو زین یمهشقن «ینادرک راک رب ءوالع

 «ملیف نیارد همهزا .دنکیم یزاب
 <دن و ریم منهجب اهف رشیب > ملیف رد

 هب وآ هتالع و هدرب راکب هشیبرته دنچ «نیسح تربور رجب

 3 ی یرناه > هلبجنمیوسنارف فورعم

 ۱ ۶ بم یخز ملیف انیرامو و«ینایژرژرس» ۰«لادب و

 هلن س انیرام» .دن رادتک رش «یدال و
 ۳: و تساین اصا «یدالو یف زا یاهنمص رد رجب و تسایناتپلالصا

 .درهاوخ هسدوخ ۱93 9ریگیم دارق سیلپ  همههک دراد رکیدرهاوخ هس
 3 یابکس زا كم نیا یاهلین هداتس نوگانوک یماساب

 هنشیمت شرس امنیسو یزاب و هدوب

 تفس اد «ینابژرژرس» ۰ تسا

 ناتسرامسپ رد اد وا و دریکیم ذاک

 ۳9 وفرشی >ملیف ۱ دنکبمیرتسب
 ناالتم ٩ فرط زا < دن وریم
 بی زا هسارف یلامتبم
 زا و هدش یقلت لاس هداملا

 رد نیسحترب ور, دنتسه یوسنارف

 اب« ملیف نیا یاههنحص همت نیح

 مکمک و دشانشآ «یدالوانبرام»

 زاسپ ودندشرگیدکب قشاع ودنبا

 انشآ مه قالخا اب یتدم هکنيا

 یبماسد ۲۶ رد ۰  دندیدرک

 راک نبا جاودزا .دن د رک جاودزا

 ۳ ۳ میل 1-۳ ارنا هنمرنم نادر
 یلاپملیف فیدررد ارت ] یلاع ۱۳ تا یینارف ردام

 6۹01م نان امرپق دو «سرتدرم وسنارف ردام فرط
 دبوخ 1 ٍث ] سوخهراتس «یدالوانب درامد هئآ شوخهراتس

 یخ هجرد نآ ر هتساد .لناحمو سی داپ رد«هسنارف یامنیس

 ۳ ۶ لا مسارم, تساهدرکا یئافوفیلاتبم

 میدوب هداد هدع و هکنیا اب

 «كينیاتشاناج» رت
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 9 زب زع ناک
 ۸ هدابشرم
 اه شو رت همان ز
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 1 مید رگ رظلف رسمیمصت نياذا ؛ دنچ
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 ردد دداد مان «كان رطخ نز» ناتساد نپا
 92زادیاب و تسا هلجمهبببض بانک تروصب



 و ینف یاه راک هیلک و هنز
 ناشی رنه تک رش ۱
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 مامئا زا سب . دنهدبمما
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 تیترت و نامزاسنبا
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 رحمالمف تساهدهآ شیپ
 ات

 طیحم ددنو ز
 فرطزا دوشپبن هدید نارهن رن

 ,مانیا حالصا یارب زین الاو شک د
 نا یا : دید هادقا

 تسیل .دیعب .دنک ادیپ همادا عوضوم

 داد هک

 مه

 سیپ قارسجا زا الاو رش
 لوا لر هک «كروپماه هدازهاش>

 تشاد هدپهب نو زجم ارن آ

 ) , دیامل رظنف رس

 نب زین لبف بش دنچ اتض

 یفالتخا میهید نیبم د الاو رتکد

 ادیپ همادا هلاتخبشوخ هک داد خر

 , درکن

 رمان راکیب ناگشیپ رثه ۰
 ار یئاپسیپ هک تسا دارق نارهت
 ابن انس رهشود ات م و هدرک نی رم

 العق و دنراذگن شیامن  .شرممب

 ناداب 7- تشر - ناهفصا یاهربش
 نارهت رنات رظن دروم زاوها و
 دنشاب یم

 هیهت لوسفشم یمارپب ۰

 «تو ریه ملاعرد > سیپ تامدقم

 نارهن رت ات رد |رث آ ًاصخش ان تسا
 , دروایب هنحص یورب

 ار «تو رپه ملاع ردو سیپ

 لاسدنچ رد و هتشوت افصم رصان

 شیامننارهت رث ات ردارت آ زین لبق
 راب مود یارب كنبا و دناهداد

 نبرمث لاحرد ارجا یارب سبب نیا
 . دشابیم

 مچ رتم« یدو هجاوخو ۰

 رد < كروپماه هدازهاش > باتک

 .۳۳۵۹ینت (یدعسنابایخ نابایخ - رهگ پاچ یماهس تک رش

 تلاخد راک رد
 ایسع تاب

 ووب هدشروب ز«م سیب

 ه «شبات یلعد ۰

 بشرد نآ رهن ا

 یسددرف رت ات هک
 |صق رو هریاج هدن رب
 هکباهرباج , دیدرگ

 كب زاترابع تف رک

 دالهشد هکبدوج و اب ۰

 هدپع یلد یداپ رتآت ب ]سیب

 هدرگ نبست مهیزور دنچ و هتف رک

 ثلمب زود دنچ زا سپ یلد ؛ دوب
 دوخ نیرمن همادازا (؛» یکتسخ
 . درک یاد

 رفات هدنب ] سیپ تبسانم لبمهب

 سیپ ایوسک و هدرک رییقت سراپ

 هدرک باغتنا ار «محازم هباسه»"
 اد «محازم هیاسه» سیپ . دنا
 یرپسم رک اقماسو هدرک همج رت یمارک
 هنحص یدرب نارهن رثات رد ارت[
 .دوب هددوآ

 هشیپ رسنه < یرفج > ۰
 یداکمه اب هکتسا ممص۰ فورعم

 یلاپسپ ناگشیپ رنهزا رگید هدع
 رد و هدرک هدانآشیامن یارپ اد

 هنحص یورب فلتغم یاهرنات
 نیایارب هک ی سپ نبل وا , دن رواپ

 مادال » تسا هدش باضتن | روظنم
 .دشابیم ابا وا

 قله یرب

 سر و :رییدرس ناسا ب :ریدم و زایتماهدن راد

 اد وب < هنان زتسرک

 یئوب واتس دوظنم نيا یار
 هنر هعاب ردرانک هاخوما ۳

 هک دراد ميس یسدوا را ۶ سوال رتکد

 یمصاعوناب
 راد ربملیف < یناغویئف یراکمهاب
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 یاداد یو هک دیمهق یتق
 تن ریچوک یلاماف هلیور

 نی دودیولج ویام اب هک

 فقورممشرتهء

 یتیم » رآ « یایدناد»

 دن وتیم و تسا ریذب فاطع او مرن

 ]در یلاکب رما یاهصقر نی رتاکشم

 وا یاهصقد , دهد ماجنا یب و

 ساک و سال رد ارم و ماین رد
 هدشماجنا یلاعیردق . نک تاتالم

 ثیح نیازا دت رادهدیقع یاهدع هک

 دیس و < یلید نادد تسد یور

 « ملیف لوا ناگشیب رنه < سی داش

 هتا رک ادابن ]یزاب حالطصاب وءهدز

 لباقم رد هک ی ناشخرد هینآ. تسا
 یراودپمانیادنکیم یفامندوخ یو

 ؟فیدر رد یو یدوزب هکد هدیم ار

 ورتم لاک روم یاهملیف ناک رایس
 تفرکدهاوخ رارق ریام نب ودنک

 كن یاهمشج و یئباژ هنایق و

 شتف رشیپ عنام وا لکش یهاداب

 , دش دها وضن

 «یلجتآ ریپ» دیدج میلیف
 , دددشاب هدرکن شوءارف رکا

 هداد ربخ هتشذگ یاههرامش زا یکی

 ٩ < نوسرگ نیرناک » هک میدوب
 میلیف رد < یراک پیلیف > نادتا

 درک دنهاوخ یزاب «كيرفتربد
 تسپ هلیسوب هک ربخ كب قبط یلو

 ینابک. هدیسد ام یارب یئاوه

 . دوخمیبصت هظحل نیرخآ رد اببملک « سیک نیلتاک» یاهسکعنیرت ابیز زا یکی

 ها شف

 ار



 زاب نیت
 زاوآ دوخ

 باچیاد ملیف

 دیالآ > یناپمک دد < رلباو ما

 نا اد .ددرگبمهیهت «ی

 تام یتدود > اب رب وک یا
 یتقو و تسا یزایمه < ربا و"

 یلیخدینش ادوا زاو"آ رلبا
 هجناتچ تفگ و درک تباض

 تشک لیق لاس

 شضوعوا تشون یسدیاش دندوب هدرک
 هشیپ نه كي یاجب نونکا و هب.
 -ملیفرد « اقای امارد یاهملیف یدج

 ۱۰. درکیمیژاب لاکیزو« یام

 ارتاتیسكنارف دبیدجیرانف ر۴
 ًاربخا هک «ارتانیس كنارقد

 تک رش مهم و كرزب ملیف دنچ ر

 ۲۵ اد وا

 تسدب یاهقاسیس ترهش و هد

 یلقتسم یوسیدوتسا تسا هدروآ
 یزاب و هیهت لولشم و هداد لیکش

 تسا هدش« وچن وک یئاج» ملیف ر
 دنکیم تیذا اروا هکیزیچ یلد
 شلباقم هزاتس یاه یسویلاوب
 ۰ دشابیم < تایپ ردناو ایرولک

 رد رایلیمهدا وت اخ زا هلاس ۲۸ نزن
 البق و تسا « تایب ردناوو یاه

 جا و ذزا < یکسف وک وتسادل وب وث
 ودیما اینک اب ایدولکدوب «
 تساوخ ودش دووویلاه دداد ود

 اما دوش دوویلاه یاپمای ۰ ۱
 وا هتشذگ هفرم یکدنز هکنا د

 هک دراذکیمن و هدروآ راب ل
 ۱ دیبرپ دوخ یرنه

 مک ارز یس ثنارف هیدن تر
 3 سو لاوب نز نیا اب تسا ۰
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 ٩,, دنک هچ ل

 شدیدج ملیفو« لسار نی

 هک د یاهدناوخ امرابخ | رددب ال

 یلفتسمیوبدوتسا اربخآ و
 غرهوقودوخجرعب ومداد لک

 یوید وتسا ملیف نیل وا. دنکیم هیبن ملت

 هک دراد مان «باتف لابندبو 7

 یزابآ بل والرترامدیو در"

 هک

 ین ادرک راکب هک دو

 زا ودیما یلیخ لساد نیج . دنکیم
 موسومدوخملیف نیم ودیارب هک تسا
 دن ومنوکی و .دد درمنیرخآ» هب
 ار !دیحب رب ول ولانیج ولبیگ كدالک
 شدوخروصتب ودلک مادختسا دنا وتب
 رگیدکی لپ اقمرد هچنانچ نت ددنیا

 اب رب ,یببجع یافوغ دن ریک دارق
 ناطلس » یکب اریز درکدنهاوخ
 هگلم» یرگیدو تسا « ناکشیپ رنه
 ناک راتس

 كيزکم تاقوس
 هراتس < لاتسیرک ادنیلد

 رد ملیف ۸ دودحرد هک ینیتاژدآ
 2 : تسا هدرک یژاب كيزگم
 قافتا هب و هدراذگ دوویلاپب مدق
 < ییناموک مرد« زرراتادو

 .دوشیمپوسحم نرتسو ربا كي هک
 كلفط . تسا هدش یزاب لوفشم
 یادصورسب و مار]یاهتسوب خرس
 خرسغارس و هدرکل وار كيزکم
 یچناموک هلیبقتسدب نیز ربت ناتسوب
 :..0 تشا هدمآ

 " رگیدیاهدعقافتاب «نرودنا و یمام» و« نیرک نیج»

 !تنعلق وط

 هنشادمالعا مس
 «لودسینجو اب ید زن هک تصا
 حاددزا یودو رب تاشب امن هراس

 یوهک دوبیلاسدتچ , درک دهاوخ
 وءدادقالط ار < زرتنبو یلرش »
 رگید الاح اما دربیم رب درجم
 داتفاده | وخ مه و|ندرکب تنمل قو
 یا-پملبف رد البق «لودسینچ»

 رت را وناددارب یناپمک لاکیزوم
 امنیسهک تسا یتدمو درکیمیژاب
 , تسا هدومن كرتار

 « هلرزپ سنج نیم ود *

 لانشن رتنب|لاسدومت وب ینامک
 نابج یاه دازاب هب ینلیف ًایخا
 تیمها دجاو رظن ود زا هک داتسرف
 و پوکساییس هکنیا لوا تسا

 زایاهدع هکنیا اینانو تسا یکند
 نبرتابیز و ناگشیپرثه نیرتهب
 تکر ش نآ د یناپمک نیا ناک داتس
 اهنز زا دننرابع اهنیا و دنراد
 + نرود ناو یمام ؛ نی سک نیج

 گرد زب سنجنیمود»ملیف ردابی زنارتخد زا

 اوج یاهقشع دایب
 ین لو واتس مي انا نریاد

 اشیلع ۷ 4
 هلأس و تخایم ندع د ی الحم

 وخ) هدزک هسیگ رس اووا ,یتفگنه

 ةاقلاب و هدراذکد و ویلاه هب مدق

 > .ملبف دد < یتکاک زییجد
 یزاب < رو رش درم ثب
 .یلگاک زمیج دنپوکیم

 کشی

 نیا تباب زا ارتشی یزو

 از ی نیادیاش, دزوم آی

 دشاب
 ون نذ تسد لا یتکاکزبیج هک

 دهاوقیم و هبش زچاع شلکشدب

 زاب او هثثر رده نارود
 ۱, دنک تافأم نآ ربج تقیقح رد

 راک ا * ییوید اتب » ایآ
 ؟ دیشک دهاوخ تسد !هتسس

 یراگ زور هک «سیوید تب

 دووبللاه دنمرنه ناکراتس هکلع

 ینابک طسوت وا یاهملیف و دوب
 یدنچ هدشيم هیهت ون داد ناردارب
 ملفرد اد تبازبلا هکتلم شه لبق

 ناشن و درک افیا «هرکاب هکلعو
 هاجنی زا شنس هکنیا دوجو اب داد
 یزابتردق زونه ؛ هتشنگ تصش و
 تسدزا لرد وخ هنادنمرنه و, یلاع
 ملبف دد یو یاب . تسا هدادن

 هک دنکییم .تبات ه دادب اتک و شزیخآ
 2 اتبس هدرپ درادت لابخ زونه یو
 _ اددوخ راغتفا باک و هتفک كرت ار
 رم دناسر مامتاب

 ۱ یگدنب هقلح

 زا < كپیروگب رک > هرخالاب
 نور شایلبق هجوز قالط هدع
 یوزرآ. دیسردوخیوژرآ هب هدمآ
 «یناساپكبت وروواب هکدوبنباوا
 دنک جا ودزایوسن ارق واگن همان زور
 یزابیارب لب یروگب رک هکیقوم
 ناتسلکتاهب .«كيد یبوم» ملبف رد
 !ودروخ تلقو لا یتدم ۰ دوب هتفر
 تق و هچ مه ., دین ارلکی پ داپ رد
 اب شاهمه زود و بش + یتارذک
 نامهزآ و دو .هیوروو
 نوط .رندلاب .هتفک م فر

 ده تیز دوگیک دز گه
 داد نا وا ریخا جاودز . دنا
 تقسیم تیم نا رخ ی نی شبی هک
 ,تسا هتقاب



 ابو دوشیم فارزب یئاج ودژدیاهد سس

 نتشادن رثارب شردام تیدج دوج و

 دود ناتسب دز 7 4 1 ۰ ه را وا تسس

 مد] مرجب ناتسداد
 هم اهم ش ردب طسوتء سکمعلاب و دن اش فءاک

 ساسا یعوضو
 > وم [ مد رم زا ۳۹ تراهت ت

 لیکش:ا در« هرا و[ > ملیف یوب دانس ۹ 53 1 7 -ت

 هبهت « روپاک حاروط-وت هک دهدیم

 رسپ لد انمضو تساهدشین اد
 دوش طسوت نسحا وسنب

 ناتسداد لر و تسا هدشاقب |
 یژاب < روباک حار » یقیقح ردب

 یکی تیک ظاحل زا ناتس و دنه .دنکبم
 رد ملیف ناک دننک ادیل وتا نیارت

 ملیقناک دن زاس , دوریمرا
 دوس ناتسودنهدوسخ رد ینح
 تیفیکب تهجنی دب ودن د ربیم ین ا و

 ژادمب اریغا , دنتشادن یهجوت ملبف و تسا لوبرنا رد

 و یگنهرف نوثش رد +5 یلوحت نودبرکارسبنامه هکبتروس ۳" نی
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 تیمن یب زین روب زمروشک یامنیس هفرح یدزد زجب «دشكرزب ی

 مه یر ثارثا رخ لاص دنچ زد و هدنابن ؛ دشاب هتش
 جاد» یامنیس تمنص ددیب وخب لوحت نیا هتشذک لاس

 تسا هدیدرک ادیوه ناتسودنم مانپ یملیف عوضوم نیمه هرا

 و اپوراب یدنهیاپملیف هک دوطب ناتسادهصالخ . دومن هیپت هراوآد

 یمدارق هدافتسادرومو رد اصاکب رم تسا نینچدوب زم ملیف

 یاهلاویتسف رد زین هلاسرهو درک هب

 شضشییصت یزلاوج < زی وود «ناک»د رخآ ددو دنکبمموکحم دبا

 ملیفزجب ناربارد هنافساتم .دوشیم دو دوب لتاق تردب هک دیوگب

 یرگیدكرزب ملیف «الاگناموشزرا اب دعب هامدنچ موکحما یتسه وار
 هداد شیامل نولک ات ناتسودنهرا هتفگدریا

 ۱) رسپ دوپاک جار

 )یلدگنسین اجناتسدادو

 رب و دوشیمرا رفب

 و دیاب هچنانچ مدرمو تسا هدش هلماحنز«ماقتنا نینجمه و

 تدزب یاهملیفیلصا تیهاىب دیاش شیپیدنچزا سیو دباب ریم ارشا ی
 هقالعنادنچ نادب و هدربث یب یدنه رثارب ناتسداد . دتسرفیم ش ره وش ِ ۳ تسدب

 . دن دادنیا دنکیمندربب هناخ زا اهوآیظءنمش و 0

 یلاهیوتحم اب «هداو آ » ملیف نایمرهش تسبیاههلحمرد شرب )۳

 تیقفوم ۱۹۵ + لاسردنآ یناسنار
 هکی دوطب ددوآ تسدب یاهرظتنم ریغ

 فلتخمیاه روشک رد ملیفنا دادب رخ
 تباقرب نآ نددو[ تسدب یار
 نی زا ری نا ربا رد دنتخ اد رب یدب دش

 قف ومنایمیکحیاق آ هرخالاب رفن دنچ
 یدادب رخیفا زک تمیقب اد ماین هک دش

 شیامن تامدقمهن اتغیشوخ و دبامن

 یامذیس رد یدو زب و هدشمها رن نآ

 یاه امنیس زا رگبد یکب و كداب
 دهاوش هنشاذک شی امن ضرممب تتب اب

 و اهگنهآ ملیف رسانرس رد . دش
 هدن اجنک یدنهنب روش و یلاعیاهزاو

 یاهدمهشقن ملیفیلابپزرد هک هدش

 یزادرپملیف . تسا هدومل افپا ار

 زا او یولیابیداب ءارمهب یلاع درگل وژناک دوک نایم ردناتسداد
 - | احفص
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 یو گر مزال 

 دو ویلاه يارب ۱٩ ۵۵ لا
 ارو | ال یلل یدو
 یروهش هناکشیب رن»ه ام

 یااسچبه نونکا
 ووبلاه یارب هتشذ

 زاسرد هچرکدوبن موش و

 یاهملیف هیهتاب دووبااه ۰
 تسدز ۳ ِ تیف و رعم و

 مه زاب دوم
 شناک

 نآ یاه وبدوت

 دراو

 هکب روط دنکنا یداوک و

 و ناگشیب رثه رنکا هنشدک لا
 یا رپ ناکدشنک هیبت و نا 7

 رگب دک نم 1

 یار , موش هثداح تار

 نازوس داتفا نافتا« لا

 تفادن لاس؟ ۲ زا رتشپ
 مزادنچ فبو قالناب تیبا هتباک

 یزاب «ا ئامرس ملت

 عباب ایفا سپصا ویمو+
 روپجم ناکشرب ۰ ۳

 و زا سپ دنده ن
 وا یدوبهپ یدابز یداد

 ندادتسد زازاهمب یغ ۱
 هب «یشخز سا ملیا رد شباب
 هک رخ « رچپم رواکبو > قافنا

 اپ مغز هرغالاب یلووم
 رز نانسزامب رد و دش ناط رس

  فنال ناج و اب هزان هک ینبح

 ااح زد روخ دب دچ ینانا [ لومو مولا
 :تص رس رثم وأبک ۸ +

 هتک اجیاج و هدوم

 هاش و ماگشپنات

 ثیف و رام امشب ایتپس

 تروپهاتب ر
 , هومن ثوف درب هدومن جا ودزا

 < سپسل | رفت رب ار و هک تشکل یدنچ

 فلک اپبمف یناپمک طسوت | ربخا هک

 مل» رد یزاب زا

 هدنب] < نیک ینثک رد شرود
 هشبم ینی شیپ شیارب ینامخر»

 یپ و هدش

 سپسلارف ثرپار
 دادعتسا و هوب هلاس ۶ يااوج

 هکپ دوطب تشادیگشیپ راه ددیداب ز
 هداح رگا دومن مالعا ایبمک ین ایبک

 ثسوبپپمل عوآ وب واتوف شا رعناچ
 لواهچ دد ناگشیپ رثع زا یکب هرج

 , ثف رگیم دا رف ددربلام

 هنشلک لاسربم انپس مایس رد

 ثا رز بب زا

 , درکت ول و هدوبن یبلق

 ناگشیپ رنه زا «كابد وه ناج و
 زامشب هو وولاه فو رع» و زاک هنپک

 نلگ» قافثاب ربن اربخا هک ت ف ربع

 تک رش« هک احمو ملی دد «دروا

  هوب هدوما

 تعاب ییرد يب یاهک رم نیا
 راظتنا لاح رد هدربلام هک هدش

 همه هژد رسا . دشاب یهپدج هعئار
 رق نمجنب هننپپ هک دنتسه رظننم

 !ادرب ههارخ ناکشیپ رنه زا .كیمادک
 نبربعم زا یکب صرمخ نبا رد

 هزامشنب رخ آ رد فبالیررمو هلجم
 : تسا هنشون ننچ روب زم هلچب _ هاب روپشم هشپ ره «نیدزیجد

 -۷ هجنصب
۱ 
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 اگر رشهب مه رس 7

 زارفن داپچ و هدروآ ور هورپلام

 هدر نپ ۲ منم

 دمتسموو هک یاهدع مان هک دش تع

 اهنابز رسرب دننسه «؛!ندرم یارب

 بام هناض س یو , هتفاپ

 < ثدوبه انیر > یدعب

 ۱4 نوهلاگ یرور » اب ودوب ههاوخ

 # رز ران الو تا رم هما دنا ابی آ
 و اردو رث ریمنپلپ رم و فر دعارخ
 ؛ درب دهاوخ نی زا
 | یلاواس نب نآهب هدنیآ 

 داد دهاوخ سا



 60۱16 5۱/۲۲۷ هدش تقرسوان
 ال ناک دنبوج كانفوحخ یاهاربباهزا زیگنا ناجیه و هثداح رپ ملیف كي

 روانهپ یاهسونایقا

 یتیمهآ دایز هقباس هب مد
 لابقتسا توخ ملیف زا و دنهدینت

 هد[ یاربیامه یاملیس .دنبامنیم
 هک یبلاج .یاههمان رب زین كب
 تن وماراپ ینابنک تالوصحمز

 !راپملیف نیا وهد رک باغتن| دتشابیم

 همان رب :«هدشتترسوان و هبعوصوم
 كي هکنيااب ودشابیم امنیسنیاهدنب ۲
 اذپمم ؛تسینیرثه لوا هجرد ملیف
 تین ادیماشاستوبلاج رتاكی ارن7 ناوتیم ۰ دوخ هیاپمه یاهملیفنایم
 نیرتم زا یاهدع نآ ردالوا اریز
 تک رشیئام رهت یاهملیف ناکتیب رتم
 كن ارف وارن [یوب رانس ابتاث ؛دن راد

 ناگدنسیون نیرتزربمزا <رب ورگ

 هتشرب

 اط :ناک دنیوج
 بع كات رطخ یاه

 نابچاشامت لابفتسادووم یلیخ

 ووصت هک دش
 دو رم
 هک رارق

 لاسرد« «دشتق رس وات و ملیف
 یناک دد یگند دوطب ۲

 منتنکب هیچ
 دشابیم فورعم <تلوه تان»و نآ
 یاپملیف هیهت دد یدابیز هقباس هک
 وایاهملیق بلغا و دراد یتامرهق
 سک وف « تنوماراپ یابینابکار
 شخب ستسیت و آدتیان وی و مت نرق

 نام زا «تلوه تان >

 و هدش هیهنت تن ومازاب

 دنب امنیم
 <رب ورک كنارف» هب ناکدنسیون
 مام ابیرقت و دراد یصاخ داقتعا
 هدنسپون نیا طسوت وا یاهملبف
 ۰ تسا هدش هدیشک رب رحت هتشرب

 دشرک ذهک روطنامه ۰ ملیف ناتساد
 هتداح یارجام رپ یگدنز هراب رد
 یوجتسج رد هک تسا یئاب ردنابوج
 اهسونایقا قاسصا هدشم؟ یاهجنک
 دارقپ ابیرقت نآ هصالخ ودنشابیم
 تصاربز

 كي هک < تیسا نکیداه >

 «هدشتقرسوان»ملیف زا جیهم هنحصثاب

 كيدزن « دشابیم وجارجام یادخان
 هب شایتشک یبوتج ریازج زا یکی
 . دوشیم یشالتم و هدروخ هرخص
 نت ود نافناب «تیصا نکیراه»
 و « اراهوا > دوخ نارایتسد زا
 تسه یتمحز رهپ < جیدنورب »
 تیمسانکی داه.دن وشیمهربزج دراو
 عالطااب قورت هنیچنک كي لحم زا
 ژاهربزج تقو نیمه رد و دشابیم
 هدرب هب هک «زکبر» نتییاک فرط
 هلمح دروم « دراد لافتشا یشورف
 و ثیسا نکب داه اما دریکیم رارف
 و هدیدزد اد وا یتشک شناتسود
 نددو[تسدب یارب و دننکیمدارف
 و حالم مادختسا تپچ هیامرس
 رابه زایلارتسایوسب ؛یتشک رک راک
 . دل وعیم

 «نسلاد رک >اب اهن آ ایل ارتسارد
 دنمشناد اد دوخ غ وردب هک یمان
 یتفگ هک نی امنیمد روخ رب دنکیم یف رم
 اب رددنمشت ادیاهدع یارب اداهنآ
 تیمسانکی راه .دب اهتیمهراچ | سانش
 تساعالطااب نسلاورک دصق زا هک
 یعب یتشک نتیپاک مانبار «اداهدا>
 و دیامنیم یفرمم تیمسا نکی راه
 ردیل وصم ناولمكب تروسب دوخ
 دوشیاو رنکد ؛نسلا و رک .دب  یم

 هب اد یاناولو شیابیز رتخد و
 «انارلد اجن [ رذودروآ یم یتشک
 تیمسانکی داه زاهک دنکیم داداوار
 قرف لحم و هدرک یاب راد یفورد

 با هاحفص

 .ناح » و « ول راک ود نوویا »
 ار هنیچنک



 + و و زور دا دزد داد ده 

 ودنادیم هناخرد د
 و قالخاب هجوت ن

 دنکیم یلاریذپ هناخرد و
 نان ] یاذغ زيم

 , دخاب هتشاددوج و

 دی رخ ریگیهام كي یا
 یرکیهام قد

 ۱۳۳ ۱ یلآ هدنا تدام
 تداساهنیازا مادکچیهاملم ام

۳۳ 

 نیمأت اد نانآ یمقاد ی

 4 یاصیقروز »
 یاهرتک اراک اب فلتخمیاه
 ۳ لابدب كیرم نو
 , یل و دن و ریمیتخ

 رثا «یحاصی قروز » سم
 هدنسبود < ان وساک ردنا

 سروب كي یتسب و ت
 4ب كن _یسولباج و قلم

 نود و ناسیل هساک
 یک داس- رو رغو میط تام

 ریکیهام هدا وناخ ِک د
 یعوهدارا تردق هرخالا

 ورکیم زا رق یس

 هزاپسدوب <« ند رچد راش
 و تاجناغراک هد ماب
 ابن ] ندرو آ تسد یار

 ورف یزاب هقحو ت ۱اذ ره ۶

 )رو هطساوب تس
 یگتسکشرو هطروب تب

 مابسناک دن رادرب اسونآ ۳"
 ۳۳ و هدهنادرک

 ندرچ دراشید دن اهد
 تسارضاح مش

 آف و تیام 7"

 ]اذر؛ یل و

 نیا زا ی ال

 وب وب + + + 17

 بحاصیباقروز

 ۰.۰ ه نیا لتقیتح « دن وب .تسد « بحاصیب قروز » سیپ ناگشیپرنه هیلک
 «نسردن ] ریو هداوناخ

 اب ایرد راتک هیرقكي رد میکیهام
 دنیان یم یکدنز یکداسو رقف
 هداوتاخ و یسردن ۲ مپیوز دآ تیاهن
 یریکبهامكنشت قروز كيدی رخ شا
 زا نآ نددوآ تسدبیارب و تسا
 یکتششکد وخ زا و یراک ادف هن وگچیه
 زادناسیو تعاتق.دنتین نادرک ور
 ءرخالاب زیچان دمآ ود ژا یفلیم
 دنکیم هدروآ رب ادنانآ یدژدآ
 یمتسدب !دینخیشوخدوخ لایغب و
 ,. ثقوم یتخبشوخیل و + دن رو

 ماگنهز ورتامهیل افوط بشرد ار
 رقحم هبلکب نسّودنآ دیب تمجارم
 كب باذجیادصاب هکیلاحرد دوخ

 یوب یحبش درکبم هم زم)یلحمزا و7
 یاههرخسیور اروا.و هدشكپ

 ریگیهامهتیس دنکفا یم لحاسیکن
 مدرد و هتفاعش یزبت كنس ادناوج
 ناب رج ودنیاطابت وا . دزابیمناج
 ندرجدراشی رنود میطو فرحنمرکف
 سیب نیا ددناطیش تروصب هک تسا
 ما کنهناطبغ . هدرکیم ر,هاظ
 وا رب ندرج دراشیر یگنسکشرو
 وارد ادرفنکب لتق رکف وهدشرهاظ
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 هرحالاب وتسا یتخیشوخ كرد عتام
 هی رق ,یوس رضاح سس ۲ یارب
 هنکیم تکرح < نسردآ ری »
 نسرعن 7 هدا وناخ شیال آ یب ی م
 ی ..یک دن یگداع و افص ؛ یدزآ
 یدبدج رکف داجبا تعاب نان ۲ تم
 ندرجدراشپ راب هک دورگیم یدودد
 اتتا رد . تشاد قرف یلکب قیاس
 دوتیم رهاظوا رب هراب ود ناطیش
 یقشعو وامدارا تردق لب اقمرد یلو
 ادیب نسودن ۲ ریس ,نز.ب تب هک
 یوبام و هدروختکش دوب هدرک
 دوخیم باغ

 قوذ و هقیلساب «نایاساد>
 « یحاصس نروژ یی د وحس وصحم
 , تسا هدادنس ۲ یمار

 بوخام ومع ناکشیپ رتهیزاب
 ردعایم . هسریبرظنب صع نودبو
 لر رد نیروم < ندرجدراشب د»لد
 ید > لد رود شیات . «لتسا»
 < زادکناب و لرردیدبع ۰ «تکر ش
 یاهشقت «تیرتاه»لررد هردان و
 , دنیا یم ًافیا یب وعب ؟ردوخ

 دنادمتسا اب هشیب رته «تدحوو
 قلماک تراهماب < وک داماب ابو لررد
 مداس و فرح مکر یی ریکیهامكب پیت
 هتادتمرنه یزاب .دزاسیممجم ۳
 فطل «ترزب ردام»و لورد هدیخرب

 ,دساههیشخب سی ناب یصاغ
 یر دژ و زا رک همان رب نیا رد
 < ریهشو زارون < یتابک و زامیرک
 . هشام «الهخوفو زا سکعد

 همت رب ی زدی زج صاف هتبلا
 یزاب وین ید دسریم رظب
 7 ارج ناکتیی نه



 ۵ رسملیف تعنصه دن ۲ های ۲

 دوج واهیلخ رد هک تسو

 ناوتین

 زاب اپ  یاپملیت و

 فقاورتشس دوخیئامتيس تأرد مدح

 یدا رقا نی رت هتیاشیم رظنب ۰ دشأب

 ام یانیس رد یلوحت دنتاوتیم هک

 ظاحل زر

 مه دن

 زا تسایهید
 یراظح

 ناداره نيز
 یاههدکتتاد

 شی دنوشیم حراخ اهروتک یرنه
 ماقم زارحا دنناوتسمن یرق دجر

 یکمه هکیلاح دجاپآ
 دد یلو» دناهدرک

 و دن !هدوب تواقت قودو دادم

 یدتمرته ره میم تاصعخمزا یکی

 هحیرق و داضتا نهاد نیم

 ناشدوخ دیامز

 <«ژویکاریس» لیصحتل۶ زافیاقق ر
 امختهدع نیا هکت سنیامتادیمدوخ ِ ح

 اریذ دترادت اهویدوتساب یحابتح

 اهتدمژآ ابیز یاه رتعهراد

 یاهملیف دیلوت « هیهن لوفتم

 و دناهدوب یتیب رت و ميلعو یدنح
 نشعاس تسو رگید-هام دتیات

 .قیف رکید عوت یتراجت یاپملیف

 .دزدتهاوخ
 ًاهویدوتسا جایتحا موضوم

 زانترب هدافتسا و دارقا نیاب

 ناریدمرکاو تسا نان ۲ تامولمم
 هوالعامناک دننک هیهت و اهویدوتس
 مه یا هقالع یدام هدافتسا و مقت رب

 اوخ روشک ی امنیس تف رشیپ هب
 . دنشاسیراکسه نیا زا راجات

 دن رادد

4 9 ِ 
 درا رد گر صتححم

 رونمیظنت یراد بمان

 كم زوم و

 ویئادرک داک ووی زاتسژا کت

 دتهک ملبق رکیدمهمعوجهس « ژاتن وم
 تسا رتوم الماکنآ یرنه شزرا
 كيزوم و وونمیظنت ۰ یرادربلن
 هراش نیا رد .دشابیم ملبف یا رب

 هس نیا ءداب رد رصتعم یلخ دو
 . دوشم نح هتکت

۶ 
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 ۳ بب مدع یلصا للعو لما 9۶...؟دش را ودیما نا وتیمنا را ی را

 هومیپدیابهک یئابهایوحتسج رد
 0 مهمیزادربملیف رد هک هچنآ۲

 فیاطو وزجنآ تیسصا یی تس
 قرص «دریکیمزارق رادربملیق كي

 * دایز یتغ تاکت تیاعرز

 و ملیف رداک قیقدو ساتتم میظنت

 یاههدبا و «ملیف یلصا نادرک راک

 هنحص +ک یبقوعهچ !ریلیف رداک

 میت تسا اکكرسختم اب و .تاع

 هفرصلبق وداک میظنت ود . دنک یم

 اوت نیا .اینکاس طوطح هب یئابیز زا رظن
 .هوشیملماک هجوت هربغو كيمانب د

 ,یروطهنحسكب رداک نینجمه
 هتسصدداک اب ساتتعهک دوشیم میظنت

 نایمیداعتااحرد ودشاب دس و لبق
 هتیلوت اههتحح نیا زا مادک ره

 یتلاحردو دیامتب ححس «لاقتناو

 لنم یدون یاهرتا زا
 . ۷زوعدو «لخادت [)زوعواع»

 وارقموهقم دوشیم هدافتسا موحم-

 یارب اد یدوتیاهرتا نیا یداد
 توابس .دنک نایب ینشو رب یچاشامت

 لص کیاب اههجعیدوطزاب رکید
 4 هک دن وش لقتتم مهب < لخادت و
 ازم روظنم و دوشن حیک یجاعاح

 1 دن اب رد
  هکشیاهنس دودتاکر حشمرت

 تاکرح بیک رتمقوم رد ًاوصحم
 .دباب روتکا تاکرح اب نییرود
 زا هدشاب دوجوم یلماک یکنهآبه
 میظنت .تسا دادربملیف مهم یاه راک

 و عارفاددنآ تک رج نینچمه ملیق رداک
 لاکیزوم « یدمک «مارد یاپملیف
 ۵ ب .نم .دنکیم قرفءهریفد
 ۶ ایوصتس لاکیزوم ملیق كب
 اپ و ,صقر هب طوب رم اه هنحح

 نییوود تاکرح دشاب

 ۲ لتم.تسرد اهصاقر

 .یح.دهدیم :ماحنا صقر
 دود .نیدود لاکبزوم حالطصاب و
 . هبتارق ویوروش تخاس یاملین

 هک مه



 ب صحیح

 0 رم 4 کم

 2 یا
 « یک یتکتمو ملقب ری دانسنب وتیب هویاج ۰

 حد رفتتفاد لاسل تی رتهم ر 6« رد
 یار «تالوتسا زمسیج> و< اب ون یتیک 2 حد رد یزاب

 نیرتزریم < متخ یاههشوخ > ملبف ینا
 .واک, وا رتشاب « رک دوتاتکید» ملیفاما

 ینقنادرک وکب و .تفرکن را رقهجوت درومالصا
 یاهزیاح نیرتکچوک ۰ دووق ناچ رتآ « «اخب لیوط ِ

 دندو هجرت لافو بوخ ظاحلرهزا ملیقود نیا هکیروصرد
 درک پ اد دووگاعایورا یکنج رابخا ناهکات عق ومنب

 یرلتف میود اب هک ینایودا مهم نانادرک راک و ناکشیب رنهزا ی .ء
 .دندیدرگ لوتتعراکب ان 1روو دندش اکیرما هناور دنتخ
 - دن رتسیس رگید یاهتآ ز میريسم ماق ریز رد <ک ابن "

 روکتو - "رک هو - ولوترناژ - ميکحنا ردا رب
 رفت ود و هدوب نادرگ راک یلدا رقن راپچ هک
 لشمو یوتارف هعسن هک « فیل وموا فروژ>

 رج ارت یتاکترهآ هحن ۰ دوب هدرک هیپت هنارقرد ار بک
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 - داد همادا اردو ربع
 ملیف زاهچ ۹4۵ ات ٩۹6۰ یالاس نيب هبویوود ن

 ۰ ات یاهو ای ؟ نیرحپم هک درک هیهت دوزییام
 نایاب ایورآ تنج یتقو . دوب دءویلاع لواهجرد ناکتیب رم

 نیلاوا و تفر هفارقب و درک ممجازدوخ ماکتسدهبوب و ود نی
 < امور نایوبو و کارتشاب «مشخا مانب اردوخ تنجز اب

 یاهماش درک هیهت كرزب ملیقهحتدمنیسهیط رد < راون دنا زد
 متیق 1۹6۶ لس رو , دوع یم تونحم وا قیمعومهم ران آ زا رس من هک «ییونیو و تا نم لامنمزنیاد ۰ «بادرمیاب د
 -ه رک ۲  ع كب یاهتعاددابد

 4 ارک رک زا هک «رلک هن رد
 درک رک ملیقراهچ « دوب -

 وووص زا یور زا یاس

 ییتدوک و و درک هیت زوماتبعرج تهرخخ تفود سک وف ی اینک
 ابک ماادتتساب ریت < .تدرویف رم
 [وفکورب .یایهتادرک دک نیا نخ ۲ شوک دن اه
 لا دیحم یکیلااس » درکیم  لاحدوب وب ینایگ زد هک دوچ « تام
 اسب زا اور اریحا هم دو یتادرک اویهابنکن یا یا
 ,تساهتناد رب ملیف یتاررک ره وهیهت لخضدوفج

 دولااهدح .تتلاتخا «نایقاحوصتم ینای ورا ناکتیرته
 لازتومتاسو ملیتود رع«نوسیسنوسسو . دندشلابتما زی شوآ +
 رک یا « هام هب رگ م درو د «یفیق
 اطاحل زن دوی دشت ادرگ راک « دون
 رضا 9و ما
 دم ؟ررو# يروابنورپات وا شجاودا
 تم و درکت یاب یلقدح
 لامرت سیم

 دوولااص رج و دحآ وحارس ین

 شوت مه نه یاب

 تب یی رت ۰ دو
 و داد شات یتاکرع اب رس یارب

 . .تفرک الطدواپنو ربات زا <
 هک دندکمالطا دو رلامیاهینابک ۱۹+ لاس لعاوا رد

 یکج ملاقیم ببرمتومناص رد یلو .تعاسهنعاوخ یکنج یامیق
 تفوح ادابح هکتاوآاهویدوتسا ینارکت هم » دوب نی وود یولج

 هد متاو .تحدروم دو ویلاهرد یسدهعروط ۰ روشتحدرزآ و اکی رمآ
 و کج ده کم رمدج !ردوخ تشوگ اداسزوو یارب اه ویدوتسا ۶
 ری. داتحد نفخ ادح و .دننک نا ا اره هک دادیم رم یی مه

 اموصموت رک هیت فتتخسملق < ۰ ۰ .تسایسنیا بضح ود یفویدوتسا
 قوری تریوص رص ات -تکرفکتحا دایز رفمعب ماخ ملق دندرکیمیمس
 نتک راک رب ناک تم رده هک دنادیس رت یمیتر طزفا و دن وتن هقیضم اچد گنج
 دن راک یکح تسدعود ازاپن ۲ ء دننک رضا شتزق تسمخب 1 یتق
 هک دوب نیا دش .تعفح +۹6: ۱ لاطساوا رج هک زکید ميمهقاو کی

 ودهحرا مش +. وکرزب ملیت - هیت قاجب دنتفرکم یسعت اهیناک
 وادقس نوج و دنزآس کیهحرد ملق ج- طق ۰ لاسود هس هجاوحو

 : باور ورد یو روت با
 و هتالع امع رم تنح یاپلاسرع ٍدع رتهب مک ک الت تیک هک وعوت
 ودو تسایس هر فرد و دیدوو موجح اهاتح هب یرتشی توهش

 کر حسأت وک مع هست وسعت < یلیت
 الق هتتروص رد هشسدادنات (رحتع ری وصت) نویاکبلب یتل وم اب
 دادم یاس کر وب ملفوت یتاتسره رود

 زا . درک یشحاق تا ری اه مضو دم ۷۹۲ لاسزا
 زا و درب ال "» یورو یاهببل تراوع و تاقام تقود یعرط

 دن درکم رپ ۲ اتیس یاهنلاس یرتدیز یایقس مدرم رکیرت فرظ
 مری و یزلتالو «زیاح » نیس هب مدرم فح یارب دوت موال رکیع
 وح » درک دافتسا ایشق زا دتم ,یسک یلخ حرلعماب و هتهد بیت ت
 او شام رب هی رسکب یاهتع اوصم اسرع تن ز لبق یاهلاس
 ۷56 ۲ زن ء دتبم رتتلبروط هتنو هتقر ,تسم نیا اما درکیم یشوع

 2 و بجا نایت یا تعم دمی
 ات
 دخ هیت بوخ ,یایشیع ی و و
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 لامج زا یمالط رصع یوبدوتس

 تسان ةناس ان یاهویدوتس

 مبحص ۳ س 2 ۹

۳ 

 1 هتمراص تن هیت

 تک رش اب «دابع یدپشمو یدنک

 اب «نایوچ رتخد ی رکف

 لاو .تکرک

 ویلی
 دو و

 رم میچ

 < ردام هدام

 امق هرامش دنچ

 ریز حرشب ملیف ود ویدوتسا ني

 دزاد هیهت تسد رد

 مادعاب زور ۷
 زود۱۷ > یسیلپملیف ناتساد

 یلاکیرمانامركي یود زا « مادعاب

 نآ عوضوم و تسا هدش سابتق

 دن زیمرودنزكي ندش هتشک هراب

 تسا نآ هصالخ و

 سیلپ . دس
 یاد نسچ

 ار وا رهوش رم لقب

 تعاسردد وپش یلاو دنکیم ینادت

 رکید یاجرد ار مهتم مرج عوقو

 ندادزاًآودب دوپش هتبلا . دن |هدید

 0 3 سو دننکیمی رادد دم مفش تدایش

 تداهش یاداب

 یسانشات

 رضاح هک یماکنهو

 صخش هلیسوب« دندرگعم

 هک یدوک ر
 همی[ زا

 طقف یماس»

 شیامن

 مادعاب موکحممهتم . دنسریم لتق

 ریگتسدا دوا هکی سیلپ یلو دوشیم

 دو هدشیو یهانکیپ هج وتم

 رب یلصا لتاق ندرک ادیب ددص

 ج ام تسرد « مادعا زور جیص , دی ایم
 زامادعا یارب اد مهتم هکیماکنه

 ؛ دن اهدرب یم نادتز یلصا لتات

 دارقادوخ هانکبو دوشیم ریگتسد

 .. دیامنیم
 «مادعاب زور ۱۷ > ملیف رد

 رصات » دئنام یفورعم ناکشیب رنه

 < نسوس> ۰« یودهم >۰ 4 یعیطم كم

 ملیف نیازا دن رادتک رشمانیم» و

 یدادربملیف هقیقد + ۰ تدم نونک ات

 تسی رانسونادرک راک .تساهدبد رک

 یسواک كنشوه ملیف
 ریدم. دراد هدپعب ارت آیرادربلیف

 زود ۱۷ ملیف

 یناخ. دشابیم

 نا حرف «مادعاب
 وبدوتسانانک راک. دشاب

 ملیف نیا هک دن راد

 اب یم نایمیسن

 یعس یلالطرسع

 شیامن هدامآ زوروب دیع یا
 دننکت

 «مادعاب .زور ۱۷»رد نسوس و یعیطم كلمرصا
 یک ۱۲ هحنص

 یاهملیف هیپت دروم رد یراج لاسرد

 برف یزادریملیف یاهرید وتسا
 یل امتردق یاراد هک یئات دچ

 « دندوب یرتحیحص اتبسن یاهمان رب و

 هکییاپملیف . دنهد همادا راکب و هداتس

 یرادرپلین نی دودیولج هناک دنچیاه ویدوتس
 زد تب دش دهاوخ هدام[

 هزاغم

 . كرم ذآسپ یکدن ز
 رصعویدوتسا هک یملیف نیم ود

 نیب دود یولج رشاحلاح رد یئالط
 سپ یک دن ز»ملیف دراد یدادربملیف

 نیا یویدانس , دشابیم < كرمزا

 رسئا مان نیمهب ینامریورزا ملیف

 «یللپ دوک یرام» فورمم هدنسیوت
 . تساهدیدرک میظنت

 ناتساد كرم زا سپ یکدنز

 یدامی عونکی راچدهک تسا یدرم

 دننکیم نامک وا نایفارطا ددرکیم
 یتوبات رد ادواو تسا هدرمهک

 سپ . دنتسرفیمناتسربقب و هتشاذک

 فراعرب درم یدابیب تعاس ؛۸ زا

 ودب ایم شوهب توباتردو هدیدرک

 .دنکیم غراف اردوخ نآ نتسکشاب
 توبات یون ردهک یتعاسدنچ

 یمهداجیا میفت یردقب وا هفابق رد هد وب

 ژْزا یا هنحص ردیعیلعم كم رصان
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 یاهمابل دوشم هقیاضع جرخ و

 :یخی ات للجم نویساروکد « ابی و رینات راک
 و نرگانوک یاهصقر و یقیسوم

 نه تک رش هرغ الاب ءا ناگشب

 یاورب و«<یناشخ رو:« كن راس> ی
 <یروهظد
 «نیتم»د دو «ینامو ««نایچت دقد

 .دیدج هتس رتهوداب ۲ دشنکیف یز

 و «نیکشم وئابو یی قد ابو
 میوشيم انشآ «دوادل هم انقآ دل[

 ملی دراب نیل وا یارب نب
 ویدوتسا لوضحم مهریزج راشتسمد

 "[]هرابش

 ر :دیسردهاوخناک دنناوخ رظنب

 دنآ حرش هک اتاریا

 هلصافالب و تفرک هدپمب اد لوا

 و مهم لد «ماقتنایقرو ملیفرد
 هیدرک راذگ او یوب یساخ

 یئانت زنه ابدهشم ربش یلاها
 دن راد یمانشآ دواد لآ نسحم»

 (۲۰ هحفصرد هیقب)

 « ماقتنا صقر»رد|هناورپ . اتیچنک .[دوادلآ

 ز» رد« ینسحم» و «ناهج هام»

 ملیفراناید
 ناریا رتآت رثه اب هکبناک

 یلاسهکیناسک ی تح « دن داد یمانشآ

 اب ؛ دنوریم رتاتپ راپکی یهام و
 «ینسهدجم یاپب راکنیرشو رته
 دادمتساا-, دیجم . دنتسه انشآ

 یمکت ده ددتسناوت دوخ راشرس

 نایچاشامت نیب یصاخ تییویحم
 قدذو رنهسپسو دیامن زارحارت ات
 هدرپیورب رتان هنحص زا ار دوخ
 یاهملیت رد اروا امو دیناشک امثیس
 « ناب وچ رتخد و۰ < یلالطیاهباوخ>
 «لایخو باوخ»و و «قشع دژدو
 رد هکشیارب «والع دیجم , مياهدید

 كيانس هدرپ یود و رتآ
 یکدنز دد ؛ تسا یدمک هب

 و یوش زا تسد زین دوخ یدج

 .دوادیمن رب یک ر خم
 تلاطن بیت رکتقب هکتماکتم

 ملیفزا میتساوخ میداتفا هحفص نيا
 رابتخارد یتاعالطا زین دلحم دیدج

 یلد .ميداذکب ربزع ناکدنناوخ

 دوب ؛یناسآ راک دیچم ندرک ادیپ رگم
 یم رکف هک یاهبنس و خاروس رپب
 وا ژا یرنآ یلو مبدز رس میدرک

 وایژور هکنيا ات میدروای تسدب

 وهدرک ریگلفاغ يراب رتآت رد ار
 اد دوخ یاضات

 . ميتشاذک

 فیک را اد یاهقدوأام تالاوس
 هدن راکن فک رد و هدروآ رد دوخ

 برسه

 ناب رد وا اپ

 هب باوج یاچب دیجم

 ٩۷ اف لطمه زی
 هباد دیجم هتشون لیع راچان كثبا

 میناسریم ناک دنن اوخ رظت

 تسا نی ریش هچیگد نز
 هتساوخ نمزا : زیزع تسود

 ۳زرا هحفص_

 «تسا نیریش یگ دن
 یوب رانسناتسا دزایرصتخم هک یدوب

 یکدنز و ملیف

 دود یاهملک هلچو مسبیوئب تیارب اد
 د حرش تیارب ملیق نیا ددوم

 «تسا نب ریش هچ

 « ینارت نت یاولح» قادصبب انب
 متک ضرع دیاب < یتادن یروخت ات
 «تسانب ریشهچ یکدنزو ملیف هک
 الا و تناد ات دید دیاب مه اد

 یسکب یصن یتذل نآر صتخمنتشون
 ندیدب نآ ینبریش و درکد ها وعت
 مدوخ ناتساد نیا رد اریز تسنآ

 رد لیامش و لکشو كند تفه هب

 سورص < نابج هام و ؛ می]یم
 قوشضملد «نالسرا ریماو ناتساد

 لد «هنسهتو و دتکیم یزاب ارم
 رد هکر تأت هنحص رد ارم لباقم

 .درادهدپمب «دوتمهداد نان ملیف

 لد ملیق نیا رد < یرکق و
 هکد نکیم اقیا اد یلباق روسقورب

 < تسا نی ریش یکدنژ ناتساد و
 ورتنب ریش دوخ یحارج لىع اب ار

 هشیب رتع «یربتف» و دنکسم رتم رگ
 تباقدیماب ملیننیارد رتات ناوج

 دنکیم
 نمهکت سا یملیف نمود نیا

 دژودوشدنمرنه تسود كيکاب
 - ما هتف رک هدهعب ارنآ ینادرک راک

 نیا یابیز یداد_بملیف < زر و
 .تسا هداد ماجنا ار ملیف

 ویدوتسآ رد +5 ملیف نیا

 نونک ات هوشیم هیهت «ملیف اناید»
 ارت زا هقیقد ٩۰ بیرف نوک
 میرا ودیما و میا هقرک یرادربملیف

 وارق زیرع نایجاشابت رظن لوبقم
 هب او دوخ مالس همتاخ رد . دریک

 یم امنیس هزانس ناکدشاوخ موبع
 . مئاسر



 نایتس وا تک یاقآ
 <«د زا ویهنآ زوس و اب هبناکمیا رب

 تخب لئ ورسخ یاق!
 اناوخ اردوخ یاضما هجئانچ

 یتاهابتشا ننچ تقوچیه دیسیونب
 الا وتس خسابكئیاو دوشیمن دیل وت تالاوس متساب كثب < ۱
 <« ودت اش
 و شیامتب هدام «نادرم» ملیف

 ر رد «هریژد»و ملیف

 زین «لاحشوخ هنهرب» ملیف هدهت

 یناج» ملیف -۳ دن ام مامتا یللم
 اد «تسا كيراترپش> و < راتیک

 ؛ نولرام» زا -۱

 - ۲ تسا ءا

 دیهاوخ ندیه كنيل رتساژا یدوزب
 دید

 یلعرفعج میها ربا یاقآ
 تسیاهمان نتخن نیا الوا

 زی زعناجب و مينکيم تفایرداشزا هک
 مهندولایف وسو ادیجی رب ول ولانیچ

 ًایئاث » دینک روااب هک میرونیم مسق
 یله هک روطنامه ۰ امنپس م رتعخم
 رفنکی «میاهتشون نوک ان وک تالاقم
 نیع رتشمزآ یاهدع وهدوبن_صروصخت

 ناتسلگتاو هنارف رد مه یاپاپ

 مهم عارتخا نیاب قفوم اکیرما و
 امنیس ع رتخم اپیلاکی ما

 اهیوتنارفا دننادیم«نوسیدا» اد
 زیرف» اپیلکناد «ریمول یئول»
 هدشنمولعم تسردزونه و «نیرگ
 ع رتخم اعقاد اهنیا زا كيمادک هک

 دن | هدش

 اثلاث, دن اهدوب ابلیس یقیقح ردپ و
 یاه ویدوتسا نیرتک دزب هکنیا
 هیهت و تظع ظاحل زا یلاکی رمآ

 ریامنیودلک ورتم» بوش یاهملیف
 و یاههحرو مالسلا مکیلع و تسا

۱ 

 یئاضر جریا یاقآ
 هدیسرن اس امش همان هجنانچ

 تساهک راب«هناخ رایاج ریسقت تسا
 ًانلبم«هدش یگتنه هلجم هکالاج و
 رفدوزناک دنناوخ تالاولس باوج

 امشپ تهج نیموب و دوشیب «داد
 .ملیف ناگشیپ رثه -۱ هک مينکيمضرم ۱

 زا دندوب تابع «تملظ نابای>

 یم امنیس هدرب یود امش هک تسا
 اهتنم تسین راک

 زا اد هیلقن طسو اب و اپبسا رک

 رد یآهقح و دینیب

 هدرپ هب طوب رم ۰ دنهدناشن
 نیدنچ هک تسا« سناراپ ی

 خساپ و یئامتیس یاههقح رد راب
 یتاحیضوت ناب مجار ناکدنتاوخ

 یزاب دروم رد ۳ تسا هدش هداد
 ارج و نامرآ و یمیطمكلم رصات
 هزیاج هدنرب یعیطم كلم هکتیا

 یلیلد امشتمدخ ميناوتيمن « دشن
 هتس باختنا ن نیااریز میهد هلارا

 زارب ایارب که 0
 ,دن |هتشاد یلیالد دوخ هدیتع
 یداوجراختفا رنعج یاقآ

 یاههرامش زا یکی رد -- ۱
 یدو ویلاهیاهشیوخ و موق هدنبآ
 دیت ادب ات میهاوخ یفرعم امشب ار

 دن رادتبسن مه اب ناگشیپ رثه مادک
 ثرویهاتیر -۲ دن رادن ناشمادک و

 اریز درپیمرسب قیلعت لاح رد العق
 و فسوب > ملیف رد هک دشن رضاح

 یناپک و دنکیزاب < شتاددارب
 درک تمدخ رظتنم .ار وا مه ایبملک

 «نوسپمات یداس سیم »و ملیف اما
 « تسوا "یاپملیف نیرتپن زا هکار
 دیهاوخ لاتسیرک امنیس رد لاسما
 نز هشیپ رنه نی رتپب تییعت -۳ دید
 ددءدوشک مادک زا ؛ هچ ینءی درمو
 یمک ؟رظن هطقن هچ زا ؛ یلاس هچ

 میتاوتب مهام اتدیهدب حیضوت رتشی
 یاپملیف زا« میهدب یتسرد باوج
 دیهاوخیدو زب مه «ندولایفوس»
 رتخدو و «البتآ » ملیف ًاصوصخمدید
 نیرتپب ذا ودره هکار «هناخدور
 دنتسه وا یاپملیف

 یقطان دمحم یاقآ
 و حیحص ابش دا-پنشیپ هتبلا

 شومارفاد هتکن كي یلو تساجب
 یلاپملیف هک تسنیا نآ و دیاهدرک
 دن وهیمهداد شیامناپن اتسرهشردهک

 رد الت هکدنتسه یناهنامه الوسم
 طیب و حرشو دناهداد ناشن نارهت

 . دوشیمزین اهن [لماش اب داقتنا و
 رین اهناتسرپش یاهوتاثت دروم رد

 یتسی اب رد ورنودب هک دوششرع دیاب
 یبسانمو توخرتاثتاپناتسرپش رد

 اهن [شیامنزاناوتب هکدرادن دوج و
 قیوشتادشناگشیپ رثه ایدرک داقتن |
 .ديشعب .دیهاوخ هتبلا . دومن
 اخف هللا هما یاقآ
 ام اتم اع 7

 هچ اب میناديمن و دزاسیمهدنمرش ار

 میناوتیمارنیا اما مینک رکشت ینابز
 یرسک یاههرامش -۱ : هک می وکب
 دیها وخب هلجم رتفدژا امیقتسما ردوخ
 ۳ 4 هکاپهن [ تمیق لداعم دیاب اهتنم
 هدشن لطاب تسب ریمت دوکیم لایر
 ۲ زین ژا ان ود دروم رد با دیتس رفت

 هلاقفا دیشاب هدرکن شومارف رکا
 رگید دابکی ۰ مياهتشاکن یلصقم

 -.۳مدیلامرفب رورم ار هلجم هرود
 هک روطنامه یتراجت تانالعاپاچ

 تیوقتیارب « مياهتشون راب نیدنچ
 راشتنا همادا و هلجم یلام هیئب
 . ابترم دیهاوخیم هکابش و تسنآ
 . زا دیابن « دینک تفایرد ار هلجم
 . هتشاد یتیاکش و هلک تمسق نیا
 : , دیشاب
 (نادابآ)یرهشوب ردص یاقآ

 و اهینابرپمزا رکشت زا سبب
 هکدوشیما ضرع امش تاقیوعت
 . رسکار هلجم تبیق میتساوخ نوچ
 زین نآدناز جراخمزا راچات مینک
 ارام هلجم دیابن ابش و میتساک

 آن ساق بیئاتفا و
 م رشتنم هک تسا لاس ۶
 ارمع زا لاس۲ زا شیب ام هلجم
 ۰ اچ اهن دن | وخ یهکن | ودرذکیسن

 نت و میرن ار و

 ةفاک و روا رک یولاب یتفگنه رادقم
 هام . كرابم بیج زا هلسم پاچ و

 ۲ "فیج سکع درومرد . میورب
 ! درک میهاوخ عرکف

 > شنزو هدش دل وتم
 ناک دنناوخ -۲



 فک اد قیام نا حل
 ۳ ی رد 9

 دوطعن ]۱ دنا داکتب
 دیامنیم افیا

 یزد رمهادرن یاپ 1

 «لادان راک یارب
 ۲ الف عورع ودیراوو

 9 ها راز هاگتبارطضا و یجاشاب
 سم عوض ور ن تسع هدیدرگ : خ آ

 فید رد ادوا ام م
 هدادرارق دوخ ۳م

 یاهتیقفومرب یتیقن

 دیازنا

 مان تحت (نارچاک وز
 رهش دد (نارچاک

 ایئدب « این رغیلاک > تلابار

 شتسزالاسیسابیرت» ل
 بوچ هن اخ راک كی رد شر

 زا هک یق وقحاب و دوب یچداوا
 یکگدنز تفرکیم

 نادود ۰ دنادذگیم ار یا«

 *اخ راک نامه دد (ویتسا) ت
 هک ی لاح رد وا ودیدرک یرب
 شردیب اهزوردناوخیم
 نایاپذاسب دومنیمكک

 نادنچ ( ویتسا ) لغش نيا

 شفای یارب وا و دوبن دنمور
 اکب رمایب رغلحا وسزا یرتمهم

 هگیب رثه ناوتع ودم] «لبورت»«
 «لاردف» رتائت رد یفنم

 دعب بّت [زا.دبزرو  لافتش

 یبجعیویهایه روب زمهناخا
 هد تعاب (ویتسا) ارب ز دوب

 نا ناگشیپرنه ریاس هک دوب
 وایزاب لباقمرددتن اوتن هناخ

 یا هدع بت رتنیاب دننک مادناهضرع

 هبقب ودن درک باصتعا ناکش
 رپقاب وهدیشک تسد یکشیب

 دندوب هدرب فی رشت ناشارنمب د
 تا ردهک دشبیس عوضوم ن

 ور دوش «۱هتخت» رکذلازوت
 هناخاشا

 نارچاک وبتسا . تساوخ اد(ربس 1 ۳ ۱
 لا دمدوب هدروخ تسکش هک

 ناوتم ویدار ردو تعشت یابز) ۱
 ۳0 درک راکلونشم هدنبرت ۱

 رذع بیس نياب

 بوصب دومنزادناس, ی
 ۱ دیدرک رایهر ددر-

 هثایق زا نبودلک لئوماع
 ۱ رخ را

 رد و تخوم]آیوب اد یگشیپ رتهب
 [ ویتسا)هکدوب ۱۹۵ لاس لیاوا
 «تیجعدرمو مانیاد شملف نیتسخن
 وا ریظنیب یاپملین . دون یزاب
 «تردقحوا ردو زادنت رابع بین رتب
 <موسلوت نادت ز و« < ترهشهاررد»
 (یالادو ۰6۳۰۱ هدابش هداج و
 .زابوو مادخ ةدکهدب تشک زاب و
 لیاوا رد( وبتسا).< یودورب هب تشک

 هب موسوم یرتخد اب ۱۳۹ لاس

 و دزک ح اودژا (دووکالسن ارولف)
 رسهدادقالط |روا دم لاس راپچ

 هک درادمان (یرنکمیت) شریخا
 .درادوازا«اردناسو ماثب یرتخد

 و یدنم رنهرد(نا رچاک و یتسا)

 یرفیه ) زا یبک تسد یزاب

 واب دووبلام ردو درادن (تراک وب

 دتاهداد مكب هرابش یناج» بقل

 هبنک, شناپملیت :فالخ رب وار نت

 افیأارنا راکپبت و لیلتاق شقن هثسه

 یتسود رشب وناب رهمسخش ؛ دنکیم

 (تسکااب نآ ) یزاپ تیمها
 <لاوان راک یا رجامو ملیق روهشمهرانس

 "یایاددا هک تسا یکبس هطساوب
 ردوا تساهدادن اش هقلتخم یاهشقت
 رهش رد ۱٩۲۳ لاس هم هام متفه
 زا. دوشک ناهجب مشچ «ناکینیم»
 هبت]زاشیوخ یگدنز لیاوا نامه
 هزخالاب تسنادیمو تشادربخ دوخ
 نسرد ؛ دش دهاوخ امنیس هشیب رثه
 سقربیناوارف هقالع یگلاستفه

 سعووتدم لصا نیا یور و تغاد
 دنا رذک هطوب رع سالکر د ار دوخ
 لیصحت ن] ز اسب .تفاین یژیچ یلو

 تخادرپ
 اد كيناما رد سالکٍروو دن | وخیم
 ۰ تخومآز یت
 ۲ ء بیرقتو دوب ناوج یلخخ روتم
 رتشیپ لاس

 بدش در شیامز ۲

 سرد هکتیا ن-هض رد و .ت

 یتاشی ام یارب هکتشادق رس
 ود رد و دم16سکو ف> ینابکب

 رتسکاب 0
 تفرگ هدهعرب یکچ وک شقت

 ۱ مدادرس ۳ هبرگ و هدروایت
 دیدرگن صوبام مه تکش نیازا
 ات دوش لابند ناتچمه ار دوخراک
 یارب ادوا(تنیکی رده) ًالقف هکنبا

 دب زر ب < ین هب 2 ملیف یلصا شقت

 ملیتدد هکنیاژا لبق (رتسکاب نآ)
 یتابکت وعدبدیاش تکرش دوبم
 « كدربحرسین » ملیق رد تتوماراپ
 ,تفرگه دهعب یشقن

 رب(نآ) هک یدققومو تربص

 ییییهنع عین هیلد م

 ناکشیپ شه هرمز

 رهو دادزارق اکیرم[یابنیس یمان
 ینلزنم وردق زنه یارب هک ی رونک
 هدوتسار(ن1) دادمتسا تسا لئاق
 -ومءراتس نیا یاپملیق رادفرط و

 وا یدعب یاهملیف . دیدرک ی تامرخ
 ناس] و نرتسو ملق رتبپم همهزا
 (تیپیدوکیرک) اب هکدوب «درز
 «لیص) هتشذکل اس و دوب یزابمه
 ادوا كرزب نادرک راک (لیمود .ب
 هد و ملیف تخت لد یافیا یارب
 تبا وا و دومت باختنا «نامرف
 یابپلر یاقیا دد هک ردقنامه درک
 رد دراد تراپم ینامرپق یاپملیا

 مه مادد و یعیرات یابشقت یافیا
 ملیفمامتازاسپ ..تساناوتو رهام
 «لاسزوبن وب » ینابکر کذلا قوف
 ملیف هد رد ات تفرکشرقب ار وا
 هب «نازاکبارخو و مسوهكيو
 یددد) و(نسدوم كاد)اب بیترت

 (تک ابنآ).دیادن یزاب (نوهلاک
 و دوبن جاودزا(كایدوه ناج) اب
 هلاسهسیرتخد نوتک او تف رک قالط
 (۵آ) .ددادوا زا «نیرتاک و مانب
 تسکشاب دوخ یکدنز ةرود مامترد
 دوخ یک راتسزاک زا و هدوب هجاوم
 یدوزب دیوکیم و درادت تبار
 هاو هدودن یریک هرانک امنیس راک زا
 مهاوخ یراد هچب و یراد هناخ
 شدبدجملیف هکنیمه یل و؛تخادرب
 صقت مرا ودیما دی وکیمدس ریمنایای

 مامهنب [ملیفدد یزاب بار ملیقنیا یزیام مهزاب (رتکاب نآ]
 روا < لا دارای ارام ملی وی ته ول لی رابرت یژاینه (تاکساتبازیل)اب هک دراد تکنو بد 7 . سویام دیايت مه ژاب یدیماان نم | < ساق شلیقنیرخآ .تسا شر تخد و( تسکاب نآ)؛مزاس 1 ملیقنب رد ناسا تشاد هدیقعوا دیدرگن
 جرج > نا رک بسا قغتاب هک ی

 یاب نآ همت ان | 6 ۳ و 7 3 و زا | وخسک  یامنیسرد < یناهتپ

 چو مور سپ
 و ۱



 اهارثد -

 نیکساهنوریاب : نادر راک - لابحرج : هدننک هیهت

 لاسلوصحم - نودنیلا رنآ - یراب یج : ناتعب زاب

 یگن رد - تن وما راب یناپیمک ۴

 فورعم نیرکفتمو نا ۱
 رخاوازا زل و

 زا یکی < زل و جرجترب ره

 . تساناتسلکنا متسب نرقلوا همین و مهدزوننرق رخا وا
 وا یعقاد ترهش یلو دوب هدرک رشتنم دوخزا یراث ۲ مهدزون نرق

 تفای تاف وهک شیپ لاسدنچ اتو دمآدوجوب وا یدس داث ۲ را

 یعامتجا فلتخم تحابم ات هتفرک « امت دو ن
 تعاق

 اصوصخمیصاخ مرف وهویشدوخ تاب رظن و راکفان
 نادود رد ار شیابناتساد هثداح نامز و تقرک

 دادرارق ده یاپهلاس و

 یسدرب دروم زیت دعب یاپن رق رد اد دوخ میسووصوصخم تای رظت و

 لی و هناسفاب تیست تپجرپب هک ادیمدرمزگید فرطلا و ههدزارق
 زل و . دزاس ذدوخ ران" باش « دنهدیم ناشن یرتشب قابتشا یرتناف و

 هب «یلسکاه سودلاو شرگبد دتمرته نطومه لثم هک یاهطاحا اب

 فطل شیاپن اتساد رد یملعیاه هبنج ندرک دراواب ؛ تشاد فلتعممولع

 هب ادتبا زا هکیلاحددهدنناوخو درک رتشیب ربخا تهجزا ارت ۲ ریثأتو

 هنیمزرداصوصعمناتساد شرو رپ یل و تشاد فوق وناتسا دیگتخاس هبنج
 . دناشکیم تقیقحو تیمقاورد هکنیالثم اد وا یبلع یاه

 یوتحم لاج مرفنیا اب دوخ ی«اهایندكنج و باتک رد زلو
 رشپ نیا هک دهدیم ناشن و دنکیم نایب وا

 راکقامهات تفاییلماک تصرف وا قیرطنیدب

 درو ایم اردوخ رتلاج

 سو یایندنیا رد و تسین زوریپ زیچهمه رب دنکیمروصت هک روطن"
 تارک نینکاس هلمجزا رکیدیاهزیچیلیخ لباقمرد هک تسهنیا ناکما
 نامدرمامهک یدب لام لاحنیعرد . دشاب كچوک وریقح هزادنا یب رگید
 .دوشیمدن نامشی درخیب ود روخیمنامدوخ دردب اپلت مياهدرک تسردنیمزهرک

 یلویداد یاهشیامن تروصب لاحب ات زا ویاهتاتساد زا یضعب
 یلوئیداد شیامت رتیرنهو رتبلاج تاشیامن نیا همهزا تسا هدم [ رد

 كنج»باتک یودزا ۱۰۳۹ لاسدد ینردم هقب رطب < زا ونسدا » دوب
 درکدیلوت یدایزیادصودرسمدرمنیب و درک ارچا اکیرما رد «اهایند
 , دشین دا وح وعباق وب رجنمو

 هکدرک ارجا تروص نیاب اد دوخ شيامن < زاو نسروا »
 نمض دعب ذور . داد مدرمب یداع تروصب ارن ]شخپ ربخ لبق زورکی
 ۳ عطت همان رب هدابکب دشیم شعب ویداد زا یکیزوم همان رپ هکت ۲

 ربخ اکیرما تالابا زا یکتی زا یاهدنیوک سبس . دش رارقرپ توکس
 تادهاشمو داد لماک تازیهجتاب اد خیرم هرک دارفا هتسدنیل وا موجه
 . دومن نایب اکیرما رسارس ناک دن ونش یارب اد دوخ یتیع
 دعب هظحل دنچ یلو تفاپ همادا كيزوم همان رب هبترم ود وا زاتروپد

 هسک یرت هچوت بلاج دابخا «
 درکیم یخیرم دارفا بیجع یاهنیشام و اههاگتسد تیاجعزا تیاتح
 دوخ. دادیم ناشن اد نیمز درک مدرم یعطق یدوبات و اپن[ هلح د
 یویدوتسایارپ عوضوم . تفدنیب زا ثداوح نیا زاید دد هدنیوک
 یاهلحم رد اد نایرج رگید ناکدنیوک. دوب هدش یدچ الماکویداد
 هبحاصم ءاره ار دوخ تادهاشم هطقت ره زا و دندرگ لایند هداح

 زا دس

 دیسر هدنیوک نیا زا یرتهزات رابخا

 ۱هحفصی ۱

 ش . یاهادیمو رس و فلتخم دارفا اب

 | یراکتب زرط نیا اب زلو
 ءاذدک و تشاد یک زات الماک ناک دن ون

 1 اهیخب رم یاهنیشام و اههاگتسد

 ۰ مدرم داد و هلان و تحص و دایرف

 اقا هک داد یعقاو هبنج دوخ رثا هب نانچ
 | دوم لوفشم دوخ و هتشاد زاب دوخ راک

 ۹ و دنداتفا اب و تسدب هداد خر یقیقح

 ؛ دنداتفا یرارف هار و هاگهانپ یوجتسجب
 ورد ویداد هدادا هب و هدش لافغا زین
 ,دندادا داهیب رم زاربا و

 هک یتدم مامت رد مدرم تلاح نیا

 مد رم هک د وب نآمتخ زا دس اپهنت و تشاد

  اهدعب هکیروطب
 اس <زاو ن-دواد یاقآ یرنه لک هتسد

 یتدم یارب ء درو آدوجوب اکیرما رد
 ,۱ درک داجیا فلتخم مماجمو

 ز « اهابند كانج »
 از رد زلو نسروا هک روطنامه

 ارنآ و دادنآ ددیتا ربیفتدوخ یتویدار
 یارب ناتهاد سابتقا رد هک تا یهیدب

 یروط دیابت تا ریبفت نیا یل و دنک یم
 ۱ هاد نآ رد اد یرگید راکفا و اههدیا

 ارق اکیرما رد رلو یئویداد شیامن لثم
 مه ملیف رد«زل و شیامن تارییغت زا

 شی و مک ناتساد نانامرهق و دارفا

 , تسا هدش هفاشا

 ااجات و دوخ دحرد اپنیا
 فسات تعاب هتکن یلو درادن یمعئام

 | 1دیل و تسا هداد ناب ییهذمیاه هبنج هک

 و رکف اب ریاغم یرثا و درادن

 «درو آ یم دوج ون

 هدرومنیازا رظن فرص ملیف
 ملیف هدننک هیهت تسا یلاعو بلاج

 رد و دداد یلاهملیف نینچ هیبت رد
 ۱ هدمآ نایب وا دا دروم

 : و هدرب داکب یدابز هقیلس و
 |یاهروک دواهتکام,تسا هدراذک
 رس یاهنیشام و اههاگتسد تسا
 *تسیتدراد دوجو هدنیون باتک

 اهادمورساب لاحنیع رد درو آیم
  تقپاطم رتشپ هدش رشتنم هریغ و

 اهگنر داضت زا هدافتسا
 درک ادیپ ملیف رد یلماک یقیتح
 ۱۳ تا هدرک یلارنب

 کساه نوریاب طسوت ملیف
 ملیف تن ومنینچمه ینادرک راک

 :هداد ناشن هتشذگ كنچ ود زا

 . دندش نآ ندوب یعقاو

 اودنیا ملیفلوط مات رد
 دیچاشامت ملیف بلاج



1 ۰ 
 هه رو هد درد»

 ال ق:نا ینیتا وا زرازچ :تسپ رانس-اگکیسد قبر وتب و
 تلاتبا دودک ۱۹۴۹ لوصحم
 دزدویل اهملیف ندید داظتثا شیب اهتدم ذا ام ارت
 دنتشادا ر
 «ایلاتبارد نآ شیامت وهیهت عقوم نامهزا < هخررج ود ۳

 اهدمب .دم] نایمب یمسا نآ زا و یفرمم ام یرثهیاه هماب
 رثه هبارج هب هک یم اهن آهچد دندمآ یم ابودا زا هک ۱

 ۱. متفس ملیفنب | هثب اسی+ ترپشو تیها زا هنتشاد 1 پ
 تاغوبطم رد ینامنیس ثحابع هک مه ربغا لاس ودیکب

 هچبنرات ی نا ضاخ كبح شزراو تیعها 3 یراکسا و ناک زیاوج و ملیفنیا هداب دد داب نیدنچ
 " هدرک یلاهراک هچ نآ نتخاس یارب «اگیسدرونب و ۰ هب

 .دش هتشول یداب ذ بااطم رکبدیا»
 یو رب «د وب هدشت ءداد شپامن یفلمپاثب و هدش دداو ام ۳ ۰ و درذگبم نآ هیبنزا هکاهلاس ژادمپ < هخرچود دزدد هرا-

 فرط زا یئاه رظن زاهظا دهاشنم ؛عمس قارتسااب نآ ۳ بدرد یلو ,درکدنهاوخ ملیف نیا زا اد رظن دروم لابفتسا م تشاد دهاوخن موزل نآ هداپ دد یجب رگید ًاتدهاقو تسا هدد ۳9
 دم ین دوو یصق بیت نیالپ یداب)هژادناات هک مدوب نا ۳
 ملیفنپ ندید ادمب رگفتشورونآاوج پیت زا یدایزهدع « هداد ل 2 و و و ی و دهدیم لیعتت ارنآ 3 و ردیف قلا هک یاس ۷ ملیف نیا بمان مدعزا رخ 1

 تشون رس تسیت .دیمب چیه و دندوب هدشن هاشرادیاش و دیاب هک ر
 یداب زهدعو دوشب < نالیمردءزجعم هاکیسدرگید ملیف ریاظن ما

 یدیدج تح یارباتب .دنوش مورسمنآ ندیدزا تاهج _تیمبب
 :دسریم رظنب مزال الماک ملیف نیا د
 ودراد .دوچ وامطیحم رد العف هک یرثه ًاییرقت رفست آ زا هتشذک

۱ 

] 

 وم رد

 رکیدمهم ام كب تسا رک الاقوف یاهرظن راهظا ردیمهم لماع دخ ۱ ۳ 9۶ قو ی لاس دنچرد طیحم نیبم رتسن
  دنک هدر و ربا تا زاطق | نب ۱ «هدش هتخاس وا یلعف طیحم هربش ی كنچ هیت اخ ادب هک ی ملیفدها وخیم.د را ز 7 یما دشح و ر هک یل اپ را ومهان واهیتنسو هدرک هطاحا ادشفارطا هک یدیدش رقف ۳ «دشیب یمدوخربد رود هک ی انایرجاب اصوصخم .دنب هب ادهداملاقراخ ملیفكي ماوس 3 یا نا تم هتیبیم ادملیفنیا هک یچاشامت دوب لاس دنچنیا یطرد ملیف نیا هراب رد هابتشا وطلغ ًاضمب و دایز تاغیلبت

 حرطم یاهءدیا زا یتمسق هک تسا هتکن نیا رگید عوضوم
 رو تا دید الف گید یاهیلیف رد شیب و ماد ۰ ۹
 هک ار یدیدش ریتات ۳ مایف نيآ هیهت خب رات هجوتم وا هی ررم

 ملیف رد اد یلاههدپا و هدومن یتراجت ناک دننک هیهت رد ینح ملیف
 هیهت ناوا نامه رد هدعاق قباطم ملی رکا . تسین "هدا /

 تفاوپمت یبسانما زوم نبنچ یسلاع راکهاخ كي و دشیمن فر مناوم نیا اب دما
 ْ دوحخب یهاگ

 تب رانس «ینبتا وازرا زچ» ملیفنبا هدن زاس دنم رنه ودمب» *
 ملیف_ نيا رو دنا ها هچ نآ نادرک راک « اکیسد ۰ ٩
 دن | هتسا نیم هک یوح 0"

 ی و دناهدش قوم دوح 7"

 ۱۳۳ ۳ رفات 2  یدنمرنه نیمه تب کی . دنهدیم دارق دات و لوبق دروم لس *"

 ططیحم ریثات تحت سکرهز
 ۱۳ ۱ با لس رز

 منا واورنه زا تدابم ۶

۴ 

 هو

 3 طیحم ود یچاشاست ۰
 بیم ار هخرچود دژد ملیف راظتنا :| فالخ رب هک تسا یهیدب دهیم رارق ایلاتبا طیحم مسیلاند یاچب اد دوخ طیحم میلابر

 . ردتسا هدوب مزال هکی ومنب و 
 ورادذک در رو طیحم هکار یدیدش یثات نردم یسانشادر -

ِ 

 دناوتب تسا لاحم اکیسد یاق] نونک امه هکنيا امک. تسایلاتبا كلنج
 ایلانیا كنج زا دمب طیحم اپ دربیم رس 7[ رد وا العف هگار یطیحم یلد هدرکن .یقرف اکیسد رته  دزاب مهخرچود دزدو ریظن یعلیف
 هکت سا توافتم یلبف طیحم اب ردقن ۲ طیحم نیا . داد دایب قرق
 هجو نی رندبدش هب اد اسب دو «هخ رجود دژدو رو هک اکیسد یاقآ
 دورومپاپ بانج ووطح هب لاسما سسپ رک دد دریک هدافتن | و« رعسمدابب
 .. .دروگیم سکع وا اپ ه

 رایب .تسا هدش هتفرگط بحم نیا زا زبت ملیف ناتساد هژوس . تسا یطیحمنینچ ملیف /نيا هنیمز .تساناس | «نیلدو_باّرطقا ی یدک ًططبحم «تسایراکیب و رقف طیعم.ابلاتبا كنچ زا دمب طیحم
 رگید عوضوم نیا هجوتم یلاو دنادب شیپ و مکار بلطم نیا دیاش .دنیب یم 1 ملیف نيا هکام یچاشامت . دشاپ هئشاد تیمومع و هتف دوخب یعاتتتسا تروص هکه شاب هنشاد دوجد یلاههژوس نبنچ ردقن ۲ لقاالاب . تقاب یاهژوسنیتچ ناوتب مه یلعف یایلاتیا رد هک تسا .دیعب
 ؛ دراد تیعقاد اهنیا اب 7 هک نفایم كشب دوخ , طیحماب*نیبطتردو دوشیم جیک« دنک یم كرد رنه و یمابیرب اد اهنآ هقالع یتعیدب ورقف قبع ردیتقو دنیبیسن ملیف نپا مدرم رد یرب ورق و ایریتتو و تسین هجوتم ایلاتیا مدرم تایصوصخ هب وا : دشاب ام طیحمیآرب یا هن ومن دناوتیمن ایلاتیا كلثج زا دم طیحم زاب هک تست

 طلسم یچاشاست نیا حدرب هک یاهدنشک مسیداس رتمهم همه زا
 ملط لباقم رد وا لسلاسکص و دونک |نبا تاک ح,تسا توافتم ملیف .نیا ریامرهق "یتاسنا و مارآاتبس هیحور اب؛دریپ اد شتسددرس لاید .تكي اب راکیس كب یارب هک دنکیم رضاح دوخ طیحم رد اد وا و تا
 یچاشامتهکت سین .دیعب . دهدیمهئارا ار كپابسو ۱ هداس مدآ » كي زیچ*ره زا لبق و تسین زیمآ نونج ام یچاشامت ثم فاجحا و
 .هتشاد  ميلات را هک یطابتتسا و ملبق نیا هبمچاد یناقیلبت قباوسریئان تعن

 اب میل
 ۰ ووقیم هداد ناشن ملیقرد هک هچم 7زا ریفیروصت ههاوهب دشاب

 دشاب .هتشاد



 ه رح ود دزد هژارز 

2 ۳۷ - 
 نیمهب دریگیم همشچ رس وا دحیب یک داجیب و رتفز

 مهلماوع نیا
 زا هناخ

 .ه یسا دنتسه ساب

 یللمب مادک ره و دنهد تاج

 یئانتعایب ددوم الماکدیاشوتسا همهز رت

 ود هبح ورزیلان"۲ اب ملیفیلصا و یساس

 و تاساسحا هوعن و رکیدکیاب اپن
 هابتشانآ یساسا مت اب ارملیف هنیمز

 زبت ملیف هجیثت 4
 ی

 دروم «هتفپل نآ رد

 نا وتیم یطرحم و تیعقوم ره رد ارطبا ورنیا هک تس

 اد اریزژرط نیابهن یلو دادناشت ملیف لغاد یاههنیمز و اه طیحم نینچ
 ی ریثاتو دریگیم دوخب یصاخ تروص طباور ع و 4 هاسفا رتهاق گرم د ۲ ۱

 متید « ملیف بلاق رد اکیسدو

 و رسب.دناهدرو ] دوج وب ردب و رسب نی

 دوجو یمتیر ناشطباور رد نآ هنحص ن
 یهاک .دنتسه ادج مهژاالقع و انس هکتیا

 دن ورمهار ریس طخ كي ردود ره« رت كبدزن

 ژرط كي.توافتمرکفزرط وداب یلو دنتسهیصاخ فده لابلدب ودره
 قلعتمهک یرکفزرطكب و تسا یکدوک هب قلعنم تپج رپب هک یرکف

 ریبعت هب اید ر وخیم مهب متی دنیا ملیف رخ [ رد تسیاهب رجتاب و نسمسخش هن

 نیا داحتاهب و دماجنایم دوخ یئاهن لکش رییغت هبدوخ حوا رد رکید

 تفج مپب دابنیلوا یارب رسپو ردپ تسدودوشیم رجنم رکف زرطود
 دوجوب تخاونکیالماک «؛تخاونکی سامحاود و رکف ود یب نمب .ددرگیم

 رگیدکب ابن نینچمه دننکیم كردارزیچكي الاحود ره

 ریبعت نیا ارجام نیا همه زا و دننکیم كرد حوضو لانک رد اد

 دن اهدرب اد

 و دیآ یمدوجوب راکیب و ریقف هنیمزوطیحم كي رد ملیف ناتساد
 ایمدرم تشون رسهب مکاح یاهمتسبس .دوشیم هتف رک نآ زا ملیف هژوس
 فاجحا و ملظدرومناسن ادرف ود .دوشيمهداد ناشن هبنآ تموکح یعدم
 .درگب اراهن ] تسد هتسناوتن یمج رم چیه و دن |هتف رک دارت طبحم نی
 نیاهدرشف مهب یاهتسد رد هک هچن "[ رد «ملیف هدشهئارا لح هارب امشایآ
 هجیتن؛ هجیتن كب نیا دینک یمن رکفای ] ودی رادهجوت ؛تسا هتفهن ردپ و رسپ
 ؟ دشاب ملیف یلصا

 1 پوکسامنیس راضمزا

 ( ۳ هحفصزاهیفب)

 . )تسا هدرک عدورشاد یاهزات رب

 ناتسادیودزا ملیفنیاعالطا رارقچ
 . دشدها وخ هیهت «بارهسو متسد»

 :شولیاو« بارهس لریافیآ یارب
 | رادماننالسراریما ملیفدد هکیناوج
 :  تفاد هدپج او نالسرا ریما لد
 زا یلو تسا هدش هتفرک رظن دد
 تسدردیلماک عالطانآ روما ریاس
 هرابشرد مينکيميس ام و تسین
 نیا ددیرتشپ تاعالطا هدنب ۲ یاه
 تسدب مرتحمناک دن اوخ یارب هداب
 میددآ

 هتفه هک یئاهملیف

 نأرهرد لبت

 ۱ دشهدادشیامن
 سک رامنیس

 یلامرهق «اهایرد درکلو»
 ۱۹۵۳ لاس یکند مامت لومحم |

 -برما رنداو ناددارب ینامک
 سی رثابب- نیل لورا كارتشاب
 ناد رگ راک .لیتساین وتن 7 - لیپماک
 . هبت رمثل وا -یلیک مایلی و

 نا ربا امنیس

 <« رذآ رب تفهیآ رب سو رع تفه >
 ءامنیس و یگن ماست لوصحملاکی زوم
 -ورتمیناپمک ۱٩۵ ( لاس بوکس
 كا رتشاب - اکیرما ريام نیدودلک
 فج - لیک دراوىه - لواپ نیج
 ننادیلناتسا:نادرک راک - زدراچبر
 . هبت رمنل وا

 لاتسیرک امنیس

 . کی رمایایبسلک یناپک ۳
  هیدوج - یلود یکتیم :كارتشاب
 . نادرگ راک.سمیاهكيد - سن دال
 0 ,هبن رم نیل وا-نیل وک دراچیر

  لایور امنیسكایام امنیس

 یفشع مارد < قشع نونج>
 اس ایلاتیا ۱۹۵۳ لاس لوصحم
 ام -هن ولاوفار :؛ كارتشاب

 رب وتس ولپسنادرک راک یت رب
 ۱ ,هبت رم تی وا

 زربلا امنیس
 كرم هاگتسیاد

 ابمک ۱۹۵۰ لاس لوصحم
 وهمایلب و كا رتشاب - تن وماراپ

 ارج زتیف یراب - نوسل وایسنان
 هتام فل ود ورنادرک راک
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ِ 0 ۳ 1 994 0 ۱ 
 نارذگشوخن]ر تخو ۳ ِ ۰ ۱

6۱8 ۱۱۱۷۲ 
 ورءرفایر امانآ - سان رس کلا - نفیتسا توس : کلا رتشاب

 یلک راب ویتسا - اتسدوب اناسور - یدالوانیرام

 نارتشد و صسوهلا وب ناناوج راب و دنب یب یاهزابقشع هلثسم ریظن یب عارد نیا رد
 هدن ز وم]یاههنحصو هتفرد رارقثحب دروم یهجونی رتهب هب هدا رالافیع

 دنتسه دوخ ناکدوک تداعس هب دنمقالع هک دشابیم یئاههداوناخ یارب یتربع سرد نآ

 ۳ دج هد بچه دج دچ دچ

 -۱۹هحفص ۱

 ۱ که ی ۳ اس



 طب م) یانوس خیبرات هلابذد
 4 شا (۱ ۰ هحفص درا وه رثا «كروب هخوجرس» - یتسبد

 ۱ فو رتا نیرخ [ «نیچ رد تابلعد < ِ ۵
 ۲۱ عقب تاوخژا دابرف اب نم» - ینری نیج كا رتش 7 هر

 ۱ ۱۳ بو و لییارک یتب كارتشاب و نوتسربموه سو ر 5 دن زا ون تا 7 1

  رتات الو دولت تربار كارثشاب 4 رکبا یناج ی هم ۱ 2 ۰ ۱ ۶ ملیق و3 . دیدرگ بوسحم لاس یسیلپ ملبق نیرتهب ناوتب ۱ 1

 ۱۳۳ تام لیقاد باتکیور زا سابتقا < تلام .رماح ننه آیاه ۱
 و1 و رب نیلوا یارب نتسوه ناج هک روتسیرمو تراک , تمام و ملق

 ۳ ال رو رنا <مدا داتش» . دوب هدرک لوبق ار نادرک را ام , 1
  یاهلیف ثالوا زا تل نوج و نوجیب رتلاو ۳ ۲

 ملیف ردزردناس رج نازا لبق . دوب یناملآدض یک تا ه ء

 ع اتفا اد ینامل اد یاپملیف هدود «یزان سوساج ت 2

 19 هو و درون ناج رثا دون زبس نم هرد ردقچ و ملبق دو ۳ ۳

 ۰ دندوب لاس بوخ لوصحمود زین زاو نسدوا كارتشاب و : ۳۹
 یابلف نانک رکو ناکشیپرته راضحا لاس اد ۱۹6۲ لاس 1 ۲ ی

 ۱۳۳۱۱۱ او یاتاب کیرما"نوچ . تشاد دیاب دو بلا ملیق تك مدت
 زا یاهدع « دوب هداق 3 اتسا یاههتخاس رز تمدخب اهویدوتسا یتف نانک راک و نا 3

 یدنجچ یتاغیلبت و یکنج یاهملیف هیهت یارب و دندش هدناوح 7 7 1 ّ ۲

 و اهتادررل جورخ - دیدرکر اضحا زین ار فو رعم ناک دتنک هیهت

 ۳ نادتمرتهو ناکشیب رنه زا یاهدع هک دش تعاب دو ویلاه زا هدع ۳ نو وه 2هتافروس 9 ون

 | ۳ ادووخ یقاشو دن رو [موجه امنیس تختیاپ« راکهزانو ناوج ۱ تسا یرنه یناهنت شدوخ ی
 ناخت رتهزا یاهدع اریز دوب یدب لاسدوویلام یارب ۱۹4۲ لاس  هازجااب یتت و ملیف ؟بت روصر

 هک دندومن یشکدوخ اب دندرک توف نوکانوک نیوانمب اهنادررک راک ۶ توت دش ب ملیف رکب

 < هناوریدا رت [یاهزاوآ و هدرک
 ۱هدناوخ «شوپمد و «ددادلآ >

 و یدارفنا یابیز یاهصقر هوالس
 (۱۳ هحفص زا هیقب)
 زاب نیلدا یاربام نارهت رد یلو

 «دوادلآ نمد رثماب ملیف نیارد

 دوادلآ ملیفنیا رد .میوشیم انشآ

 دوخ باذج یادصاب یزژاب رب «والع

 نیصتب داداو اد یجاشابت زی

 ..دیابن یم | دیدشت ملیفرد كبزوم هفظو
 یهاک . تسا ملیف یاه هنحص رت 9 ترم 1 ۹ ۰

 یهاک « دنک یم فیصوت اد رظاتم

 دوخ هناقشاع و كيتامادد ریثأت یصهاک و دنک یم حیرشت ار اهتلاح

 یلاهلتب دوخ كيزوم یهاک .دهدرارق لاجم هک دهدیم ماجت ل

 ساخ هبنج هک دب ایم مزالو دن اوتبم
 . دهدب ملیف هب كيژارت اب یدمک

 < یفغای » ملیف یاهکنه [لاثم باب نم

 تسا | روتیزوپمک «كناب روتکیوو رثا
 تلاح یئاهنت هب دوخ

 نیاب .تسب هلاقم ن

 دینک هجوت هن ون دنچ

 رظن تلج داضت تان وا

 مدآلی شیامن :دنکیم
 نی درد تخپدب ۱]سق دو ملیف نادرگ راک ؛ فورعم مدرم یدایز هدع

 دراد یرتشیب ر
 اههنحصنیا اب

 داش و تخشوخ

 نیا زا مه حرفم و داش كیزوم

 مدآنآ تلاحوهدرک هدافتسا داضت

 رتشب یچادامت رظن رد اد

 میالم زا و[ كي زا هدافتسا

 تب دب

 دحف ی ۱

 تسا یمیچ هتسد یها

 تست !دملیف زا یلاههتحص هناوتیم

 .نزیتتا

 نیا و دهدیم ملیف هسب یکیک

 رد یدیک همین كيب اد نرتسد>

 .ددوآ یم

 مامتزا اهملیف نازاس كنه
 یپیک رت هدافتسا دروس یاههبلج

 هناضاب ارپاد تلاب تروصب كيزوم
 نیددت رد دوخ دیدج تاراکتپا
 هدرک ارهدافتسا تیاهنملیف كيزوم
 (مامتان) .دننک یمد

 قداص» فورعم هشیب رثه
 " یودوخ ًانض .دشابیم
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 یزاب اب هتشذک لا

 باج شف رگب نا ومدو

 دی د رک را

 امت ۵

 ۴ هک دوب یا هقبقد دنچ

 هچ وسته مساوح ۱

 ملیف نیا هنحص كب زا
 و (پوه) یزاب هثفب را

 لوقعم ریظن مک ین راپماب
 ادندوب شیوخ هلرحم

 هثسهآ نيح نیمه رد

 ما

 هک (
ِ 

 و اد وخ

 هک دادع الطایمم
 وه باب ) رگید هع

 رضاح اخ

 حس ی رها و)» و ریهس نندش

 ردقل اوذ نوزپت ۵ ووب اه یخ هلجم دات ربخ ز
 هژادت انا اتو رکیم تک رشیرگید یود هکتیه و
 وب د وتسایامنه

 هقیقدملب دودح رد

 و۱) و (ب
 ه اپ ةيحاصب

 (تنسیرم
 دنهاوخ ن

 (بوه) هفیقد جنبیط
 و نادنخ یلاع »

 سبپ دندمآن هکنیازا

 یمس مدومت یفرمع نان
 یرما وا )اب نم ٌهبحاص

 مت رک نکس ۰ ۳۹

 هلاید رد ( ثنس یرماوا )

 دودح رد هکد رک هناشا دوغ تصسصح

 یشقن یافیا ماکنه لبت.لاس هم
 « شعب یوس شدرک و سیپ رد

 یکی هجوت دروم(یودورب] رد
 نان ادرک راک

 سدح هکیدوطب نوچ دشاب (تنس
 (بوع بای) اب ناکدلناوخ مدزیم

 نآ زا و, هتشاد یشاتشآ ی فاک زاد اب
 سهشزابسب (بوهباب) اههتشذک

 نونک ان و تسا یکیدک و خوش
 تسا هنسناوتت ول اموس ربع چیه

 زر زا تسرد و یبایح ٌهملک كي

 لسا-عالطا امنیس ناهچب شدورو
 تالا وئس هباک ساب رد(پوه) ودی امن
 يردآهدثخ و هل ورسیب یاپباوج
 نم لصانیا یود ! دهدیم لب وحت
 غارس ۳1 هد راذک اهنت ار (بوع)

 دو هبحاصمو مثفد (تنسیرماوا)
 .مدرک زافآار

 (تنسیرم)ا) زاملا و نسب وا
 لباقم لر هچن انچ رکا هکد وب نیا

 ,دد» ملیف رد اد (ودنارب نولرام)

 ملیف ره و هومتیمن اقبا « زادناراب

 یه قلب لوح هراتس «ت

 هآ[پوم بان)
 هنر اب رسم دسها وقیم

 تاوچ رد + مرادمان

 ؛..نابج ربع و یا

 لو ریلاه تاکتشیب رثه نی رتفو رعم نا نت هداب نم
 اذه

 ی طتم و ی فرح هملک كر ی تم و یماسح تار یتح
 مکس نور



 لوصحم < نوع رف بان و - و
 دوب دوشک ماد ۳

 (دعبهرامش رد خساب)
 .دناهدش هتخانش اپملیف

 نژهشیپ ره نیرتدنمرنه -۳
 ۹ درم و

 زا امتیس نیرتهب نییعت <
 بت رمویب وخ و ملیف شیامت ظاحا

 , نلاسندوب
 ميهديمرکذت وکید داب هتبلا

 1۳ هتشهداو شیابنآ یالیق هک

 ود رم هگیب رثه نی رت تب وبحم-

 ریاسژارتهب هک ملیف هم -۲

 ,دیامن اقیایپج و نیرتهبادیدژارت
 «!یرتکاخ توبکلع» ترضح نیا

 یزابمه زین لاکیزوم ملبف دنچ رد
 هدوب رک انشیورهم (زمایلیورتسا)
 هک اریسکع میداد نیقی و تسا

 میسر ام تاقباسم هحفص لوئسم
 یبوخب تساهدراذک هقباسب و هدومت

 سپ دیسانشب
 لابدودمامضت اب ادشمان و هتشادرب

 یذغاک لمات نودب

 ۱۳ دیتس رقم انم یاربب هدشن ,لطاب ربمت
 هزیاح هس هعرق دیقب رقنهب معاء

 فاش ميدقتارهلجم ٌةهانکی

 ین اهنیستامواعء حخساپ)

 (لبق هرابش
 .تریظیک ۰ ودا دوج یتبک )-۱

 وابیز -۳نوسب وركرام -۲ دل ور

 ی ءزامشنمشد "یلیل-ه تخرسدب
 , متسیپنرق سک و ق- ه رشب

 نمشد) هقباسم ناگ درب
 ۴"یرامش ( رشب
 یف وتسم رصان یاق ۲ 3

 یهوک ژوریف هزیزعوئ ان -۲

 نایزاوی[ كيماهزیشود -۳
 (لدنان رف).حیحص باوج ؛وری

 دریک رارق تحب دزومیتسیاب زیئاب

 رپمت لایرکی دوخ باوج اب و
 دن شومارف

 «۵۴۳ ٌهرامش رد تاوح)

 ؟تسیک رگید نیا

 < رجح دهع » یاهلییس
 سجع حالطصاب ةقايق نیمه دیس رتن وا
 نیرتک دزب زا یکی نونکا بیرغو
 «نرتسو » یا-پملیف ناکشیبرنه

 یئامن رثهرثارب یتح تسا دوویلاه
 راکسوا هزیاجراب ود نونکات دوخ
 ۱ تساهدروآ تسدب

 هقاشاامشاقبا مهم لوئم
 یاهملیق ردار ناشیا هک دنکیم

 ۲۳ هحفص



 ۱ اتس
 -.سصاا##

 یروث زی ورب

 «مسیلائ روتن » هک نامزنامه
 ۱۳ اس دوب هتفرگ میس

 دراذک هژرابم هصرمیاب ن

 تدم ردهکد وب( ورن وم نل

 قشاع اهنویلیم یهاتو
 دروم شیاپملیف و تا

 اب. دئتف رک رارق یریظن م

 (تیلیرم) زا ملیف ود یک
 ایلاتیا یاصتیس مضو یلکب
 یاهراکهاش نامهو دشن

 نایرجنیا زا لبق هک < ین
 لابقتسادروم و هتف ای ر

 دندوب هتف رک دارق ایلاتبام

 مدع نیاو دندرکت بس ۳

 رد هکلب ایلاتبا رداهنتهت

 , دیدرگ دوپشم ناهج ك

 دشیم تفای یسک رتمک ن

 یتسیلات روئن یاپملیف ةراب
 تیحص « یتیلسور »و

 هثیس را تیحص طاقت مام

 ولی رم)بب رقلدمادناو زیک
 ادو

 یامتیس تعنص هکت شذگن ی

 ودیگا رک ی تسین و طوقس

 دتنام یژانطو ابز ن

 -یسو را روتثلا) ۶ (ونا

 طوقس دندوب هدماین دوجوب |

 ۴ ر

 دوزواب دوب یمتح روشک

 یردق مضو بی رفلدناک
 یا راکهاشنآ ی اجب و دوس

 هتف رک مدرمیک دن ز زا هک ی

 دوب هدمآدوجوب مدرم ا"

 هک دمآ رازابب یرکید
 زیگنایوه و نابرع یاب

 هدادیمناشتمدرمب_ادن
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 م اف كيمادک میلتع ةزدابم نیا رد
 ؟لوب تنها وخ

 تایلام رومأم ای ادیجیرب ولولانیج . نرولایفوس
 !الدم | ردرپ

 ناکراتس نیا یاپملیق تفریذت

 دوسخ ةتفيرقارنآپج مدرم هیلک
 بس زا( وناگنم اناولیس) مان تغاس
 نامز نیا و دیدرگ رت روهشم یمتا
 «ناگراتسینج هبذاج و ءرود زاغآ

 ربخ ناهگان دعب یدنچ .دوب ناپج
 تفاب راشتت |ابتدتاعوبطمرد یدیدج

 رکیدیکی (ادیچی رب ول ول انیج) هک
 بلطبوش7 ورک هثتف ناک راثس زا

 یتخس رسسق د یدو زب و تسایلاتبا
 ادوبدهاوخ (وئاکشمان | ولیس) یارب

 شیاست اب دشمهروطنیمه ًاقافتا
 رگبوشآ زاط عرادسعبا یابلیف

 (وکاددیسور) و (وتاکنم) راژاب
 وترهش ءرود و دید رک داسک یلعب

 دشزاغآ(انیح) نو زفاز ور تیقفوم

 «یشنج؛بذاج و نتشادظاحل زا یو
 ره و دیدرکم لاع ناک زاتس .دمآ رس
 تشاذگیم مدق هک یلجمرپب و اهک

 هزاو] یتح دومت یم ابرب یئاغوغ

 4 ؟ اهایدد یوتاب وا ترهش

 هتخاد رب یرگ هوشس ( و رن ومنیلی رم)

 نارادف رطو ناهاوخاوه و دیسرودوب
 نانژ همه . دروآ تسدب یرامشی

 و تلاوت وشیادآزرطزا ناپج

 و شفک و فیک مرف و ندیشوپ _سابل
 و دندرکیم دیلقن (انیج) زا اهوم

 یورو رد شسکع هک د وبن یاهتفه

 دسرن پاچب یروپشم ًهلجم دلچ

 ادیجب رب وا ولاتیج هکبروطنایه اما

 «هناخد وررتخد» ,لنژا یاهنحصرد «نرولایف وس»

 اناولیس ) یارب یگاترطخ بقد
 ارهداتس نیایلکب و دوب ( وئاگثم

 مه (ندولایف وس) «.تخاس شومارق

 ءرپجایلاتبا مدرم دنیا ژز نامشچ

 ملیف رد (ایقوس) یتوکلم و ابی
 رابتخ | یب داتفا < رطخ ردناک ریش ودو
 هنا ربصیب همهدم"۲ رد شیطب ناشیلق

 رگید نیا دندیسررپیم رگیدکب ژا
 هبذاج هکلم كيممژاباب۲ «تسیک

 نيایل و ؛دعآ دهاوخدوحوب ینج

 دند رک مه روصت چیه ساغشا

 بیقد یزور مانمک ءراتس نییههک
 س ًاتیج) یارب یبیجع و گان رطخ

 زورت ۲ ژا,دوب .دهاوخ (ادیجب رب ول ول

 نیاب مه (ندواایفوس) مان دمی
 ین وک ان وک یاهسکعدش هقاضا تل

 یاعههمانزورو تالعم ر»و یو زا

 مادک ره هک دیدرگ رشتنم ناهج
 + دندوزفا شت رپشب یاهزادنا ات

 ًاهج تف زک میتصت |( وناکشم اناولیس)

 مادنا زا هک یلاپملبق دود یژاب زا

 شزيگنا سوه و هتسجرب ٌةهنیس و
 دوو یواددوخدوشیم هدافتسا

 لب اق ووقن وتیمن تستادیم ی وغب وا

 (ایفوس و انیج) یئابیزهکنلم ود نیا
 هطرور» یدوزب و دشک مادناضرع

 تشادرتپب و اقاتفا دهاوخ یدوب ات

 ,دزاس اهر اویگشیپ رنه دوخ هک

 | یشقن نامه أانیع( نرو اینوس)
 <«خلن جم, >ملیق دد (اناولبس) هک
 رب« هتاحدو رو ملیق رد درک افیا

 نی رنک ان رطخ و قل و...تف رکه دهع

 زارحا ۱2«! هیجب رب و ولاتیچ .بیقر
 یفالتخا هعب هنداحنآ زا . هومن

 سرقلد مرا ود نیا نیاسدبدخ
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